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KATA SAMBUTAN 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb dan salam sejahtera, 

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya yang diberikan 

kepada kita. Atas berkah dan rahmat-Nya sampai hari ini kita diberi kesehatan dan kebersamaan untuk 

menjalankan tugas masing-masing. Saya selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta mengucapkan selamat 

atas terselenggarakannya Seminar Nasional Teknik Elektro (SNTE) tahun 2018.  

Kegiatan ini merupakan salah satu dari tiga tugas pokok Dosen atau bagian dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 ayat 2 bahwa 

hasil penelitian wajib disebarluaskan. Salah satu penyebaran informasi hasil penelitian dengan 

diseminarkan dengan membuat naskah atau artikel dari hasil penelitiannya. 

Harapan kami dengan bertemunya para praktisi dari industri, peneliti, dosen, mahasiswa dari berbagai 

Perguruan Tinggi dan Politeknik dapat meningkatkan kualitas penelitian masing-masing. Kegiatan rutin 

yang dilaksanakan para Dosen di Jurusan Teknik Elektro terselenggara dengan sukses karena kontribusi 

dari seluruh personal yang hadir hari ini. 

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mensukseskan SNTE 2018. 

Tidak lupa semoga hasil kerja para panitia yang telah bekerja menyiapkan dan menyelenggarakan 

kegiatan ini. 

Wassalamu’alaikum 

 

Depok, 22 November 2018 

Direktur PNJ 

 

 

 

 

Abdillah S.E, M.Si 

NIP. 19590309 198910 1 001 
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KATA SAMBUTAN 

KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb dan salam sejahtera untuk kita semua, 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat 

dan KaruniaNya kepada kita semua, penerbitan Buku Abstrak Seminar Nasional Teknik Elektro ini dapat 

terwujud  dan telah mendapatkan nomor ISSN sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala dalam bentuk media 

cetak, dan untuk tahun 2018 ini akan segera terbit berkala dengan ISSN daring (online). Prosiding ini 

terbit satu kali dalam setahun sesuai dengan waktu penyelenggaraan Seminar Nasional Teknik Elektro 

(SNTE) yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2010. 

Salah satu pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah penelitian. Para dosen maupun 

mahasiswa di kampus yang melakukan penelitian diwajibkan melakukan publikasi hasil penelitian 

mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik yang dibebankan kepada mereka. Untuk 

melakukan publikasi ilmiah hasil penelitian, diperlukan wadah atau sarana. Prosiding Seminar Nasional 

Teknik Elektro yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta telah menjadi 

sarana atau wadah yang tepat sebagai media publikasi ilmiah. Terbukti dari tahun ke tahun para dosen 

maupun mahasiswa dari seluruh Indonesia sangat antusias untuk berpartipasi dalam kegiatan Seminar 

Nasional Teknik Elektro dan sekaligus mempublikasikan hasil penelitiannya pada Prosiding Seminar 

Nasional Teknik Elektro. 

Untuk penyelenggaraan SNTE tahun 2018 ini, tema yang diambil adalah Riset Teknologi 

Terapan di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Menghadapi Kompetisi Global. Dengan tema ini, 

diharapkan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro ini 

dapat dimanfaatkan dan berguna dalam menunjang tercapainya tujuan pemerintah dalam menghadapi era 

revolusi industri 4.0 dan kompetisi global. Bagi para peneliti sendiri, kegiatan ini dapat pula dimanfaatkan 

sebagai media saling tukar pikiran dan informasi sehingga pada penelitian berikutnya dapat saling 

bekerjasama dan berkolaborasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari penelitian yang 

dilakukan. 

Tak lupa pula kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT. ALDIK Sejahtera 

Bersama dan PT. Terminal Elektronika Sekawan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam 

hal sponsorship pada kegiatan SNTE tahun 2018 ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang 

dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. 

Akhirnya kami berharap agar supaya hasil yang diberikan pada kegiatan SNTE ini dapat 

bermanfaat dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih pula kepada semua pihak telah telah 

mendukung demi terselenggaranya kegiatan ini. 

 

 

Depok, 22 November 2018 

PJS. Ketua Jurusan Teknik Elektro 

 

 

 

Ismujianto, ST.,MT. 

NIP. 19591023 198803 1 001 
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KATA SAMBUTAN 

KETUA PANITIA 

SEMINAR NASIONAL TEKNIK ELEKTRO 2018 

 

Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan rahmat-Nya kita dapat bertemu 

pada acara Seminar Nasional Teknik Elektro (SNTE) 2018 dengan tema “Riset Teknologi di Era Revolusi 

Industri 4.0 untuk Menghadapi Kompetisi Global”.  

Maksud diadakannya SNTE-2018, Memasuki era globalisasi pada fenomena perubahan bidang 

sains, teknologi, ekonomi, dan  system informasi dengan prespektif yang lebih luas adanya berbagai 

bencana alam yang merupakan tantangan strategis perguruan tinggi dan instansi penelitian untuk 

mengaktualisasikan diri dalam menyelesaikan tantangan ini, serta mewujutkan Sumber daya manusia 

yang berkualitas, unggul, dan trampi memberdayakan IPTEK. Melalui seminar ini diharapkan agar kita 

dapat melengkapi kemampuan akademik secara integratif, baik dari aspek-aspek teoritik maupun aspek 

praktis (terapan) ditengah-tengah perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Adapun tujuan SNTE-2018  sebagai bentuk salah satu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,  

untuk mempublikasikan hasil penelitian secara nasional dan sebagai wahana interaksi kemitraan antara 

para peneliti mensinergikan antara penelitian di Perguruan Tinggi dan inovasi di industri. Dalam proses 

pengembangan kwalitas potensi akademik dalam upaya Link and Match antara perguruan tinggi, lembaga 

penelitian dan industri, membutuhkan sumber daya yang memiliki sikap kreatif, inovatif, tanggap 

terhadap perkembangan IPTEK untuk mendorong terciptanya masyarakat dialogis dan terbuka, saling 

mengisi, membangun untuk mendorong kemandirian bangsa.Sedangkan sasaran SNTE-2018 terciptanya  

pembaharuan diri yang satu dengan yang lain untuk dapat melahirkan pemikiran-pemikiran strategis 

sesuai dengan pola ilmiah pokok yang dikembangkan melalui jalur pengembangan penelitian (riset), 

teknologi, dan kwalitas akademik untuk mempersiapkan masyarakat mandiri. Seminar Nasional Teknik 

Elektro 2018 menampilkan pembicara kunci Prof. Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng. Sc dari Direktorat 

Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti, Asc. Prof. Brian yuliarto, S.T., M.T., Ph.D dari Teknik Fisika, 

Institut Teknologi Bandung, Ir. Gitut Yuliaskar dari PT. Badak LNG, Mr. Roman Marian Bagus dari PT 

Aldik Sejahtera Bersama, dan PT Terminal Elektronika Sekawan. SNTE 2018 diikuti sekitar 80 

pemakalah dari berbagai Perguruan tinggi di Indonesia, meningkat, dibandingkan dengan SNTE 2017. 

 Tidak lupa kami ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang mendukung 

kegiatan ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mustinya. Dengan terselenggaranya seminar ini, kami 

selaku panitia menyampaikan bahwa kesuksesan SNTE-2018 adalah berkat dukungan, kerjasama, dan 

partisipasi dari semua pihak yang terkait. Selamat berseminar semoga kontribusi yang diberikan oleh para 

peneliti dapat bermakna untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. 

 

Depok, 22  November 2018 

Atas nama panitia SNTE-2018 

Ketua, 

 

 

 

Dr. Aminuddin Debataraja 

NIP. 19650425 199703 1 001 
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Abstrak 

Berbagai macam penelitian mengenai perancangan filter berbasis Split-Ring Resonator (SRR) dalam memenuhi 

kebutuhan filter yang semakin tinggi seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, pada 

penelitian ini dilakukan obesrvasi pengaruh elemen catu daya terhadap kinerja filter menggunakan split-ring resonator. 

Metode perancangan dilakukan dengan melakukan eksperimen dengan melakukan uji coba perubahan dimensi dari 

masing-masing komponen yang membentuk elemen catu daya pada filter, kemudian menganalisa pengaruh dari tiap-

tiap perubahan tersebut terhadap kinerja filter yaitu respon frekuensi dari filter. Dari hasil pengamatan dan analisis 

disimpulkan komponen-komponen seperti panjang saluran, lebar saluran, lebar strip catuan, tinggi strip catuan dan jarak 

antar strip berperan dalam menghasilkan rugi-rugi balik dan rugi-rugi sisipan berkaitan dengan penyesuaian impedansi 

antara elemen SRR dan sumber catuan. 

 

Kata kunci : Catu daya, Filter, Split-Ring Resonator, rugi-rugi balik, rugi-rugi sisipan. 

 

Analysis of Power Supply Element on Microstrip Filter Based on SplitRing 

 

Abstract 
Many research attempt in designing filter based on Split-Ring Resonators (SRR) to fulfill the demand of filter that 

increasing as the rapid growth of information and telecommunication technology, in this research observed of the power 

supply dimensional design in terms of filetr response from filter based of split-ring resonator. Designing method 

realized with experiment by modifying the dimension from each component of power supply elements from the filter. 

From investigation and analysis conclude that component that shape the length and width of the feed line, height and 

width of the strip that flank the SRR element and also the distance or gap between strip and the ring has contribution to 

shape the return loss and insertion loss of the filter related to the matching impedance between the feed line and the 

SRR element. 

 

Kata kunci : Power Supply, Filter, Split-Ring Resonator, Return Loss, Insertion Loss 

 

 

1. Pendahuluan  
 
Perkembangan metode perancangan filter banyak 

mengalami kemajuan guna meningkatkan kinerjanya, 

menekan biaya pembuatannya dan memenuhi 

kebutuhan dari perkembangan teknologi telekomunikasi 

yang tidak kalah pesatnya. Salah satu teknik modifikasi 

struktur filter adalah Split-Ring Resonator (SRR). Sejak 

mulai dipublikasikannya pertama kali pada tahun 1999 

[1] – [2] karena dapat memberikan hasil yang sesuai 

dengan diinginkan dengan fleksibilitas yang tinggi.  

 

Teknik modifikasi filter Split-Ring Resonator  

merupakan teknik merancang struktur filter dengan 

membentuk susunan logam dalam hal ini menggunakan 

microstrip pada Printed Circuit Board (PCB) menjadi 

berbagai bentuk melingkar seperti cincin tetapi memiliki 

celah, bentuk dasarnya adalah berbentuk persegi atau 

lingkaran yang tersusun sepasang dengan salah satunya 

berada di dalam susunan yang lebih besar yang 

dipisahkan oleh dengan jarak tertentu [3] – [4]. 

 

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam memodifikasi 

berbagai macam struktur filter berbasis Split-Ring 

Resonator dan dengan saluran catu yang dibentuk 

sepanjang dimensi filter, dengan memodifikasi elemen 

catu daya diharapkan dapat menghasilkan sebuah filter 

yang memiliki respon frekuensi yang optimal (nilai 

rugi-rugi balik dan sisipan seminim mungkin) [5] – [6]. 

 

Pada penelitian ini dilakukan untuk mencari 

pengaruh dari tiap-tiap perubahan karakteristik 

komponen-komponen penyusun catu daya terhadap 

kinerja filter melalui tahap simulasi serta perbandingan 

hasil simulasi dan realisasi perangkat filter. 

 

2. Perancangan Filter Berbasis SRR 

 
Perancangan Filter  Berbasis SRR elemen tunggal pada 

Gambar 1 menggunakan metode eksperimen dengan 

mengubah-ubah properti dari masing-masing komponen 

pembentuknya, untuk inisialisasi nilai awal untuk 

mailto:mreza@lecture.unjani.ac.id
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dimensi ring persegi luar, baik panjang, lebar dan gap, 

untuk simulasi dan realisasi rancangan filter akan 

direalisasikan pada Rogers RT/duroid    

6010/6010LM™, dengan permitifitas 12.7 dan 

ketebalan 1.9 mm. Untuk nilai impedansi saluran Z0 

menggunakan nilai 50 Ohm, dan Filter dirancang untuk 

bekerja pada frekuensi 2,4 GHz [7]. 

 

 
 
Gambar 1.  Rancangan awal filter berbasis SRR pada 

tahap simulasi 

 

Pada tahap simulasi skenario pengamatan elemen catu daya 

terhadap respon frekuensi filter dilakukan dengan tahapan 

berikut : 

 Perubahan Lebar Saluran Catuan 

 Perubahan Panjang Saluran Catuan 

 Perubahan Jarak Strip Catuan 

 Perubahan Lebar Strip Catuan 

 

3. Hasil Simulasi dan Realisasi Perangkat 

Filter Berbasis SRR dan Analisa Elemen 

Catu daya 

 
Eksperimen pertama dengan mengubah-ubah lebar 

saluran catuan mulai dari 1.4 mm, 1.2 mm, 1 mm, 0.8 

mm, 0.6 mm dan 0.4 mm sementara yang lain nilainya 

tetap. 

 

 
 
Gambar 2.  Hasil Simulasi perubahan lebar saluran 

catuan 

 

Pada Gambar 2 frekuensi filter bergeser menurun 

sebesar 25 MHz tetapi untuk lebar pita tidak mengalami 

perubahan yang beraturan hanya saja lebar pita terbesar 

berada pada lebar saluran catuan = 1 mm. Begitu juga 

dengan rugi-rugi balik dan rugi-rugi sisipan mengalami 

perubahan yang tidak beraturan, tetapi lebar saluran 

catuan  yang memiliki frekuensi kerja di 2.4 GHz dan 

memiliki rugi-rugi dengan nilai paling baik terdapat 

pada lebar = 1 mm. Karena letak saluran catuan berada 

di antara gerbang dan elemen filter SRR maka 

dampaknya terhadap frekuensi kerja dan sebagian aspek 

parameter S lebih besar dikarenakan penyesuaian 

impedansi antara gerbang catuan dengan elemen filter 

SRR. 

 

Perubahan panjang saluran catuan dilakukan dengan 

melakukan perubahan mulai dari 8.5 mm, 9 mm, 9.5 

mm, 10 mm, 10.5 mm dan 11 mm, perubahan panjang 

saluran catuan diikuti dengan perubahan panjang 

substrate. 

 

 
 

Gambar 3. Hasil Simulasi perubahan panjang saluran 

catuan 

 

Perubahan panjang saluran catuan berdasarkan hasil 

simulasi pada Gambar 3 tidak mempengaruhi frekuensi 

kerja, sementara untuk nilai rugi-rugi balik minimum 

ada pada panjang 10.5 mm tetapi rugi-rugi sisipan 

maksimum pada panjang 8,5 mm. Pengaruh perubahan 

panjang saluran catuan terhadap frekuensi hasil simulasi 

menunjukan tidak ada pengaruhnya, sementara 

pengaruh perubahan panjang saluran mempengaruhi 

nilai rugi-rugi balik filter walaupun tidak terlalu 

signifikan hal ini lebih dikarenakan panjang catuan juga 

memberikan kontribusi terhadap dimensi saluran catuan 

hingga kontribusinya terhadap filter juga tidak terlalu 

signifikan karena panjang saluran bukan faktor tunggal 

yang bisa memberi pengaruh secara signifikan. 

 

Perubahan Jarak strip catuan dimulai dari jarak 0.1 mm 

sampai 0.6 mm perubahan jarak strip juga diikuti 

dengan panjang substrat karena menggeser posisi 

saluran dan strip catuan ke arah luar. 
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Gambar 4. Hasil Simulasi perubahan jarak strip 

catuan 

 

Berdasarkan hasil simulasi pada Gambar 4 semakin 

kecil jarak antara ring persegi luar dengan strip catuan 

maka nilai rugi-rugi balik dan rugi-rugi sisipan akan 

semakin baik tetapi makin sulit untuk direalisasikan, 

sementara frekuensinya akan bergeser ke bawah dengan 

perkiraan setiap keliapatan 0.2 bergeser sekitar 25 MHz. 

Lebar pita daerah passband akan semakin lebar seiring 

makin dekatnya jarak strip catuan. 

 

Variasi nilai lebar strip catuan yang digunakan dalam 

simulasi adalah 0.4 mm sampai 0.9 mm. 

 

 
 

Gambar 5. Hasil Simulasi perubahan lebar strip 

catuan 

 

Perubahan lebar strip catuan tidak mempengaruhi 

frekunsi tetapi pengaruh yang paling terlihat adalah 

pada nilai rugi-rugi balik dibandingkan dengan rugi-rugi 

sisipan. Untuk lebar 0.4 mm hingga 0.7 mm masih 

memiliki leba pita yang sama, kecuali pada lebar strip 

catuan bernilai 0,8 mm dan 0,9 mm lebar pita mengecil 

dengan nilai 25 MHz seperti tampak pada gambar 5. 

 

Realisasi Bandpass Filter berbasis SRR elemen tunggal 

difabrikasi dengan bahan dielektrik Rogers RT/duroid 

6010/6010LM™ kemudian diukur dengan perangkat 

Network Analyzer. Realisasi perangkat dapat dilihat 

pada Gambar 6 berikut 

 

 
 

Gambar 6. Realisasi Rancangan akhir Bandpass  

Filter Berbasis SRR elemen Tunggal 

 

 
 

Gambar 7. Perbandingan Hasil Pengukuran dan 

simulasi  Rancangan akhir Bandpass  

Filter Berbasis SRR elemen Tunggal 

 

Pada Gambar 7 perbandingan hasil pengukuran dan 

simulasi rancangan akhir Bandpass  Filter Berbasis 

SRR elemen Tunggal pada frekuensi kerja 2, 455 GHz 

bergeser 55 MHz dari frekuensi pada hasil simulasi, 

sedangkan untuk rugi-rugi balik S11 pengukuran 

mencapai -25, 82055 dB sedangkan hasil simulasi -21, 

7767 dB, begitu juga dengan rugi-rugi sisipan hasil 

pengukuran juga lebih baik yakni -0,712405 dB 

dibandingkan hasil simulasi yang mencapai -1,6755 dB 

yang juga berakibat pada perbedaan lebar pita terutama 

pada -3 dB yakni 200 MHZ pada pengukuran dan 110 

MHz pada simulasi, sedangkan lebar pita pada -10 dB 

hanya selisih 10 MHz di mana pada pengukuran 80 

MHz dan 70 MHz pada simulasi. Perbedaan tersebut 

besar kemungkinan disebabkan oleh perbedaan nilai 

permitivitas bahan dielektrik pada simulasi berbeda 

dengan nilai permitivitas sesungguhnya pada bahan 

dielektrik, ketidakakuratan pada proses fabrikasi juga 

ikut mempengaruhi perbedaan tersebut. 

 

4. Kesimpulan 
 

Dari keseluruhan hasil pengamatan dengan mengubah 

elemn catu daya hasil perubahan yang paling signifikan 

yang dialami oleh respon filter adalah ketika perubahan 

jarak strip catuan mengingat jarak strip catuan berada di 

antara bagian catuan dan elemen filter, maka lebar jarak 

memberikan dampak kapasitansi kepada elemen filter 

sehingga ikut merubah frekuensi kerja dan parameter s, 
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tetapi nilai besarnya kapasitansi yang dihasilkan jarak 

strip juga bergantung dengan dimensi strip itu sendiri 

yang masih bagian dari catuan, jadi perubahan jarak 

strip catuan dan  pengaruhnya terhadap kinerja filter 

juga harus melihat struktur elemen filter itu sendiri dan 

dimensi dari strip catuan. 
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Abstrak 
 

Radio Detecting and Ranging (RADAR) adalah suatu sistem deteksi gelombang radio yang berguna untuk mendeteksi, 

mengukur jarak dan memetakan benda – benda seperti pesawat terbang, militer, dan lain - lain. Salah satu radar 

digunakan untuk Airport Surveillance Radar (ASR) yaitu radar untuk memantau pergerakan pesawat komersial pada 

saat memasuki/keluar wilayah bandara. Salah satu komponen yang krusial dalam sistem ASR adalah antena yang 

digunakan merupakan array antenna yang terdiri dari beberapa elemen antena, dan menggunakan variabel fasa atau 

pengontrolan time-delay pada masing-masing port untuk memindai beam nya.  

 

Abstract 
 

Radio Detecing and Ranging (RADAR) is a system for the detection of radio waves that are useful for detecting, 

measuring distances and map objects such as airplanes, military, and others. One type of radar using for Airport 

Surveillance Radar (ASR) used to monitor the movements of commercial aircraft when it enters / exites a certain airport 

area. One of the crucial components in the Airport Surveillance Radar (ASR) system is an antenna. The antenna used 

is a array antenna which consist of several elements of antenna, and use variable phase or time-delay control of each 

port to scan the beam 
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1. Pendahuluan  

 
RADAR (Radio Detecting and Ranging) 

adalah suatu system gelombang elektromagnetik 

yang berguna untuk mendeteksi posisi mengukur 

jarak lintasan benda serta informasi cuaca. Salah 

satu jenis radar yang digunakan adalah untuk 

Airport Surveillance Radar. 

Airport Surveillance Radar (ASR) atau radar 

pengawas udara merupakan radar yang digunakan 

untuk memantau pergerakan pesawat komersial 

pada saat memasuki/keluar wilayah bandara 

tertentu[10]. Antena merupakan bagian dari radar, 

yang berfungsi untuk mengubah gelombang listrik 

yang terbimbing menjadi gelombang listrik di ruang 

bebas.Ada banyak macam antenna yang dapat 

digunakan untuk radar yaitu antenna array planar 

namun ada banyak kelemahan dari antenna ini 

diantaranya cakupan scanning yang terbatas. 

Antena yang dapat mendukung teknologi radar 

yaitu Antena Vivaldi[1]. 

Tujuan Penelitian ini ialah untuk merancang 

desain antena array 2×4 Elemen Vivaldi 

berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan untuk  

Mendapat informasi mengenai kerja antena yang 

telah dibuat sehingga mampu diaplikasikan dalam 

sistem Airport Surveillance Radar (ASR). Rumusan 

Masalah yang didapati dari penelitian ini ialah 

bagaimana  perancangan antena array 2×4 Elemen 

Vivaldi berdasarkan spesifikasi yang telah 

ditentukan, dan kemudian bagaimana hasilnya 

kedepan. 

 Pada penelitian sebelumnya digunakan 

antenna microstrip untuk penggunaan radar Airport 

Surveillance Radar. Pada penelitiann ini penulis 

menggunakan metode antenna yang lain yaitu 

menggunakan antenna Vivaldi. 

Ada beberapa batasan masalah yang ditulis 

dalam penelitian ini, diantaranya ialah Hanya 

merancang dan merealisasikan antena untuk ASR 

dengan menggunakan teknik Pencatuan 

menggunakan Microstrip Feedline, dan 

menggunakan simulasi CST Microwave Studio. 

Metode penelitian yang digunakan seperti studi 

literatur, perancangan dan simulasi, realisasi, 

pengukuran, dan analisis. 

 

 

2. Deskripsi 

 

2.1 Antena Vivaldi untuk Airport 

Surveillance Radar 
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RADAR (Radio Detection and Ranging) adalah 

suatu sistem deteksi gelombang radio yang berguna 

untuk mendeteksi, mengukur jarak dan memetakan 

benda-benda seperti pesawat terbang, militer, 

informasi cuaca. Gelombang radio atau sinyal 

dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda 

tertentu akan ditangkap oleh radar [1].  

Airport Surveillance Radar (ASR) atau radar 

pengawas di bandara merupakan radar pengawasan 

dengan jarak menengah (misalnya, 60 mil laut) yang 

digunakan untuk pengontrolan pesawat di sekitar 

bandara. Radar jenis ASR ini memiliki jangkauan 

deteksi 70-100 km pada pesawat kecil, periode scan 4 

sampai 5 detik, beroperasi di S-band. ASR-9 

merupakan jenis ASR yang dirancang di Amerika 

Serikat oleh Westing-house yang dikembangkan pada 

tahun 1980. Karakteristik penting dari ASR selain 

jangkauan deteksi adalah resolusi, data rate, 

kemampuan untuk memproses dan memberikan data 

output pada puluhan targer dalam volume scan, serta 

keandalan yang tinggi [1]. 

Pita frekuensi S-band, 2,0-4,0 GHz, merupakan 

frekuensi yang memiliki banyak keuntungan untuk 

aplikasi radar jarak menengah. Radar cuaca di S-band 

menyediakan data yang akurat pada tingkat curah 

hujan, dan beamwidth yang dicapai dengan antena 

berukuran sedang membuat band frekuensi ini cocok 

untuk radar multifungsi dan khususnya radar 

pelacakan / instrumentasi [2]. Sebagian besar Airport 

Surveillance Radar (ASR) beroperasi pada frekuensi 

S-band. 

Antena Vivaldi adalah suatu antena yang 

banyak digunakan untuk aplikasi radar, antena ini 

diciptakan oleh Gibson pada tahun 1979 [3]. Antena 

Vivaldi memiliki beberapa keuntungan yaitu 

memiliki pita frekuensi yang lebar, struktur 

sederhana dan fabrikasi yang mudah. Antena ini juga 

banyak dipakai untuk pengembangan array karena 

memiliki dimensi lateral yang kecil dan integrasi 

yang sederhana [4]. 

Antena Vivaldi memiliki celah runcing yang 

dikenal dengan istilah Tappered Slot Antenna (TSA) 

yang menyebabkan antena memiliki bandwith yang 

lebar, direktivitas yang tinggi dan mampu 

memancarkan pola radiasi yang simetris. Pada 

konfigurasi antena vivaldi bagian depan terdapat 

circular cavity yang berfungsi sebagai rangkaian 

terbuka untuk mengurangi refleksi yang diakibatkan 

oleh hubungan antara microstrip feedline dan slot-

line transition. Sedangkan pada bagian belakang 

antena terdapat struktur radial yang secara teori 

menghasilkan bandwith yang tak terbatas, namun 

adanya slot-line transition  yang membatasi bandwith 

pada antena ini.  

 

Gambar 1 Konfigurasi Antena Vivaldi 

 
 Persamaan Exponential Antena Vivaldi [2] 

  𝑦(𝑥) = 𝑐𝑒𝑘𝑎𝑥        (1) 

 

Dimana konstanta c dan nilai pembukaan Ka 

adalah : [2] 

 

𝑐 =
𝑠

2
 :    𝐾𝑎 =

1

𝐿𝑎
ln (

𝑊

𝑠
)   (2) 

 

 Persamaan dimensi antena  

𝑊 = 𝐿 =
𝑐

𝑓𝑜
√

2

𝜀𝑟+1
    (3) 

 

Keterangan 

𝑊 :  Panjang dimensi antena 

𝐿   :  Lebar dimensi antena 

𝑐   :  kecepatan cahaya free space 

 𝑓𝑜 : frekuensi kerja antena 

 𝜀𝑟  : konstanta dielektrik  

 

2.2 Impedance Matching 
 

Impedance matching atau penyepadan 

impedansi pada salutan transmisi merupakan cara 

atau teknik yang dipakai untuk menyesuaikan dua 

impedansi yang tidak sama, yaitu impedansi 

karakteristik saluran (𝑍1) dan impedansi beban 

(𝑍3). Untuk mendapatkan kondisi matching 

dilakukan dengan menambahkan transformator 𝜆 4⁄  

dengan cara memberikan saluran transmisi dengan 

impedansi 𝑍𝑇 di antara dua saluran transmisi yang 

tidak sepadan (match). [4] 

Gambar 2 Impedance Matching 

 
Untuk memperoleh 𝑍𝑇 digunakan persamaan 

(2.12) dibawah ini 

 

  𝑍𝑇 = √𝑍1 + 𝑍2  (4) 

 

 Keterangan : 

 𝑍𝑇 adalah impedansi transformator 𝜆 4⁄  
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 𝑍1 adalah impedansi karakteristik 50 Ω 

 𝑍3 adalah impedansi antena (beban) 

 

2.3 Teknik Pencatuan 

 
Teknik pencatuan yang digunakan adalah teknik 

microstrip feedline. Untuk mendapatkan lebar saluran 

pada antena dapat menggunakan Pers. (5-10) 

 

𝑊

𝑑
=

{
 
 

 
 8𝑒𝐴

𝑒2𝐴 − 2
                                                                                  𝑓𝑜𝑟  

𝑊𝑓

ℎ
< 2

2

𝜋
[𝐵 − 1 − ln(2𝐵 − 1) +

𝜀𝑟 − 1

2𝜀𝑟
{ln(𝐵 − 1) +0,39 −

0,61

𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓
} ]𝑓𝑜𝑟 

𝑊𝑓

ℎ
> 2

 

(5) 

 

Dengan nilai A dan B oleh Pers. (6) dan Pers. (7) 

 

𝐴 =  
𝑍0
60
√
𝜀𝑟 + 1

2
+
𝜀𝑟 − 1

𝜀𝑟 + 1
(0.23 +

0.11

𝜀𝑟
) 

(6) 

𝐵 = 
377𝜋

2 𝑍0√𝜀𝑟
 

(7) 

 

Adapun rumus untuk menentukan panjang saluran 

mikrostrip menggunakan Pers. (7-8) 

 

𝐿 =  
1

4
𝜆𝑔 

(8) 

𝜆𝑔 = 
𝑐

𝑓 √𝜀𝑒𝑓𝑓
 

(9) 

 

Untuk menghitung konstanta dielektrik efektif (𝜀𝑒𝑓𝑓) 

dapat menggunakan Pers. (9) 
 

𝜀𝑒𝑓𝑓 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝜀𝑟 + 1

2
+
𝜀𝑟 −  1

2

[
 
 
 

1

√1 +
12ℎ
11

+ 0.04 (1 +
𝑊

ℎ
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2

]
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𝑊

ℎ
 ≤ 1

𝜀𝑟 + 1

2
+
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2
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1

√1 +
12ℎ
11 ]
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𝑊

ℎ
 ≥ 1

}
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(10) 

 

 

 

 

 

3. Eksperimental 
 

Berikut spesifikasi peranangan antenna Vivaldi 

2x4 yang diinginkan 

 

 Desain Antenna : Array 

 Jenis Antena : Antena Vivaldi 

 Frekuensi kerja : S-Band (2,9 – 3,1 GHz) 

 Frekuensi tengah : 3 GHz 

 VSWR  : ≤ 2 

 Pola Radiasi : Unidireksional 

 Gain  : ≥ 14 dBi 

 Impedansi : 50 Ω (Konektor SMA) 

 Bandwith  : ≥ 60 MHz 

 

Bahan yang digunakan dalam perancangan 

antena ini adalah copper pada bagian groundplane, 

patch, dan feedline. Copper dengan ketebalan 0,035 

mm ini memiliki permitivitas relatif (εr) yang bernilai 

1. Sedangkan pada substrat menggunakan FR-4 

dengan ketebalan 1,6 mm per layer dengan 

permitivitas relatif (εr) sebesar  4,35. 

Gambar 3 menunjukkan alurpengerjaan antenna 

Vivaldi. Setelah menentukan spesifikasi antenna, 

selanjutnya mendesain elemen antenna tunggal 

menggunakan perangkat lunak CST Microwave 

Studio 2018 untuk mendapatkan nilai returnloss ≤ -

14 dB, jika parameter ini terpenuhi antenna elemen 

tunggal disusun membentuk array planar dengan 

ukuran 2 x 4, lakukan optimasi jika hasil belum 

selesai.. 

 

 
 

Gambar 3. Diagram alir perancangan antena 

  

SELESAI  

Analisis 

Mengatur 
jarak antar 

element 

MULAI 

Data Rancangan elemen 

tunggal  

Membuat antena 

Vivaldi 4 × 4  

Simulasi dengan CST Microwave 

2014 

Sesuai spesefikasi 

yang iharapkan 

? 

tidak 
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3.1 Desain dan Simulasi Element Tunggal 

 

Dengan dilakukan optimasi dengan nilai 

impedansi pada catuan sebesar 50 Ω, 60 Ω, 70 Ω 

maka didapat dimensi antea seperti gambar 4 

dibawah. 

 
(a) (b) 

 
Gambar 4 Dimensi antenna (a) depan (b) belakang 

 
Berdasarkan dimensi antenna yang didapat 

melalui perhitungan, belum dicapai nilai return loss 

≤ -14 dB sehingga perlu dilakukan optimasi seperti 

table 1 dibawah ini. 

 

Para

mete

r 

Dimensi 

sebelum 

optimasi 

(mm) 

Dimensi 

setelah 

optimasi 

(mm) 

Keterangan 

L 63,25 91 Panjang dimensi 

W 63,25 86 Lebar Dimensi 

La 40 46 Panjang Kurva 

Ls 5 17 Jarak Kurva dan Lingkaran 

D 5 5 Diameter Lingkaran 

C d*2 d*2 Lingkaran Belakang 

Fp 15 15 Jarak Menuju Saluran 50 Ω 

Hp 0,035 0,035 Tebal Patch 

Hs 1,6 1,6 Tebal Substrat 

L1 13,76 10,76 Panjang Saluran 50 Ω 

L2 13,93 27 Panjang Saluran 60 Ω 

L3 14,26 22 Panjang Saluran 70 Ω 

W1 3,109 3,109 Lebar Saluran 50 Ω 

W2 2,256 2,256 Lebar Saluran 60 Ω 

W3 1,6586 1,6586 Lebar Saluran 70 Ω 

S 0,4 0,4 Lebar Gap 

X 0,01 0,01 Konstanta Pembantu 

 

Setelah dilakukan optimasi didapat nilai return 

loss elemen tunggal ≤ -14 dB, dari gambar (6-7) juga 

terlihat bahwa pada frekuensi tengah nilai return loss 

didapat sebesar -21,492 dB. Dari grafik juga didapat 

bandwidth sebesar 399 MHz dengan besar gain 5 dB 

         

 
 

Gambar 5 Return Loss elemen tunggal 

 

 
 

Gambar 6 VSWR elemen tunggal 

 

 
 

Gambar 7 Gain elemen tunggal 

 

3.2 Desain dan Simulasi Antena 2x4 

 

Sebelum mendesain dan mensimulasikan 

antenna 4x4, dilakukan pensimulasian antenna 1x4 

untuk mendapat jarak antar antenna yang optimum. 

Simulasi antenna dilakukan dengan mengatur jarak 

antar elemen. Hasil yang optimum didapat dengan 

jarak sebesar 20 mm 

 

 
 

Gambar 8 Antenna array 1 x 4 
Selanjutnya dilakukan simulasi antenna 2x4 

dengan menyusun 1x4 dengan jarak sebesar W = 91 

mm 
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(a)                               (b) 

 
Gambar 9. Antena 2x4 (a) depan (b) belakang 

 

 Berdasarkan simulasi didapat nilai gain ≥ 14 

dB, dengan pola radiasi unidireksional, return loss ≤ 

-14 dB, polarisasi linear dan VSWR ≤ 1,5 yang telah 

sesuai dengan spesifikasi. 

 

 
 

Gambar 10. Return Loss antenna 2x4 

 

 
 

Gambar 11. VSWR antenna 2x4 

 

 
 

Gambar 12 Gain antenna 2x4 

 Gambar 13 (a) menunjukkan polaradiasi 

bidang elevasi (phi = 90°) dengan man lobe 

direction terdapat pada sudut 90°, sedangkan 

pada gambar 13 (b) menunjukkan polaradiasi 

dalam bidang azimuth (phi = 0°) dengan man 

lobe direction terdapat pada sudut 180°. Antena 

ini memiliki polarisasi linear seperti ditunjukkan 

oleh gambar 14. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Gambar 13. Pola radiasi bidang (a) elevasi (b) azimuth 

 

 
 

Gambar 14. Polarisasi antenna 2x4 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

 
Setelah dilakukan proses simulasi menggunakan 

perangkat lunak didapat hasil seperti yang ditunjukan 

pada table dibawah ini. Nilai yang didapat pada 

antenna array ini saat frekuensi kerja 3 GHz 

 
Tabel 2 Return Loss, VSWR dan Bandwidth 

 

Port 
ReturnLoss 

(db) 
VSWR 

Bandwith 

(MHz) 

1 -20,528 1,2078 297,5 

2 -22,053 1,1714 292,5 
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3 -22,09 1,1708 291,2 

4 -20.211 1,2154 297,6 

5 -20,619 1,2055 296,2 

6 -21,938 1,174 291,9 

7 -22,016 1,1722 289,2 

8 -20,417 1,2108 2,947 

 
Tabel 3 Gain, Pola Radiasi dan Polarisasi 

 

Gain ≥ 14 dB 

Pola Radiasi Unidireksional 

Polarisasi Linear 

 

5. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil simulasi dapat diambil 

kesimpulan bahwa antena array vivaldi 2×4 pada 

frekeunsi 2,9 – 3,1 GHz dapat digunakan untuk 

aplikasi Airport Surveillance Radar. Hal ini dapat 

dilihat melalui spesifikasi yang telah terpenuhi yaitu 

nilai VSWR ≤ 1.5, return loss ≤ - 14 dB, berpolarisasi 

linear dan mempunya pola radiasi unidireksional 

dengan gain ≥ 14 dB. 
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Abstrak  
 
Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) merupakan satu dari empat fakultas yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama 

Sidoarjo (Unusida). Pada tahun 2018 Unusida akan mengadakan wisuda untuk lulusan pertama, untuk menfasilitasi 

calon alumni maka perlu dibuat basis data alumni. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi desktop yang 

mampu untuk memuat dan menyimpan data dan informasi seputar Fakultas Ilmu Komputer Unusida pada umumnya, 

terutama data mahasiswa dan alumni. Pembuatan program menggunakan Microsoft Visual Basic .NET sedangkan 

pembuatan database menggunakan SQL Server. Pemilihan Visual Basic .NET dalam pembuatan program adalah karena 

kelengkapan pustaka yang disediakan oleh .NET Framework. Pembuatan aplikasi desktop diawali dengan mendesain 

form utama yang terdiri form login, form input data, form prodi, form informasi dan form helpdesk. Hasil akhir yang 

diharapkan adalah dengan aplikasi ini diharapkan Filkom Unusida mempunyai sistem informasi yang terkomputerasi, 

tersimpan dalam database dan tertata dengan baik. 

 

 
Keywords: Visual Basic .NET, SQL Server, Basis Data 

 

Abstract 

 
The Faculty of Computer Science (Filkom) is one of four faculties at the Nahdlatul Ulama University of Sidoarjo 

(Unusida). In 2018 Unusida will hold a graduation for the first graduate, to facilitate alumni candidates, it is necessary 

to create an alumni database. This study aims to make desktop applications capable of loading and storing data and 

information about the Faculty of Computer Science Unusida in general, especially data on students and alumni. 

Making programs using Microsoft Visual Basic. NET while creating databases using SQL Server. The selection of 

Visual Basic .NET in making programs is due to the complete library provided by the .NET Framework. Making a 

desktop application begins with designing the main form which consists of a login form, data input form, study program 

form, information form and helpdesk form. The expected final result is that with this application, it is expected that 

Filkom Unusida has a computerized information system, is stored in a database and is well organized. 

 
Keywords: Visual Basic .NET, SQL Server, Database 

 

 

 

1. Pendahuluan  

 
Penggunaan sistem informasi dan database dewasa ini 

sangat diperlukan dalam segala bidang dan instansi. 

Dengan sistem informasi yang baik dan user friendly 

maka pengguna dengan mudah mendapatkan akses ke 

informasi yang ingin diperoleh. Sistem database juga 

sama pentingnya dalam pengelolaan suatu kelembagaan 

terutama dalam bidang pendidikan. Dengan database 

yang baik maka proses pencatatan, penyimpanan, 

penghapusan, pembaruan data bisa dilakukan dengan 

maksimal sehingga nantinya data bisa diolah dengan 

baik [1].  

 

Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) merupakan satu dari 

empat fakultas yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama 

Sidoarjo (Unusida). Filkom Unusida menyelenggarakan 

mailto:1viving.f@gmail.com
mailto:2jqhero19@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

12 

 

pendidikan sarjana strata satu melalui tiga program studi 

yaitu program studi sistem informasi (SI), program studi 

desain komunikasi visual (DKV) dan program studi 

teknik informatika (TIF). Filkom Unusida terbentuk 

sejalan dengan berdirinya kampus Unusida pada 4 Juli 

2014 melalui Surat Keputusan PT 195/E/O/2014 yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Riset, teknologi dan 

Pendidikan Tinggi. Sehingga dibandingkan fakultas 

sejenis yang ada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, atau 

wilayah Kopertis 7 maka fakutas ini terhitung masih 

baru karena belum memiliki lulusan. Pada tahun 2018 

Unusida akan mengadakan wisuda untuk lulusan 

pertama, untuk menfasilitasi calon alumni maka perlu 

dibuat basis data alumni. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat aplikasi desktop yang mampu untuk memuat 

dan menyimpan data dan informasi seputar Fakultas 

Ilmu Komputer Unusida pada umumnya, terutama data 

mahasiswa dan alumni. 

 

Pada penelitian ini, untuk pembuatan kode program dan 

design form menggunakan Microsoft Visual Studio 

2010. Sedangkan untuk pembuatan sistem database 

menggunakan Microsoft SQL Server Management 

Studio Express 2005 [2]. Pemilihan Visual Basic .NET 

dalam pembuatan program adalah karena kelengkapan 

pustaka yang disediakan oleh .NET Framework [3]. 

Pembuatan aplikasi desktop diawali dengan mendesain 

form utama yang terdiri form login, form input data, 

form prodi, form informasi dan form helpdesk. Hasil 

akhir yang diharapkan adalah dengan aplikasi ini 

diharapkan Filkom Unusida mempunyai sistem 

informasi yang terkomputerasi, tersimpan dalam 

database dan tertata dengan baik. 

 

2. Metode Penelitian atau Eksperimental 

 

 
 

Gambar 1. Bagan Struktur Menu dan Sub Menu 
 

 

Pada Gambar 1 ditunjukkan bagan struktur menu dan 

sub menu dimana form menu utama terdiri form login, 

form input data, form prodi, form informasi dan form 

helpdesk. 

Pada penelitian ini, untuk pembuatan kode program dan 

design form menggunakan Microsoft Visual Studio 

2010. Sedangkan untuk pembuatan sistem database 

menggunakan Microsoft SQL Server Management Studi 

Express 2005. Kedua software tersebut akan 

dikoneksikan dengan tool Add New Data Source yang 

ada di menu Visual Studio 2010. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 
Dari pembuatan program aplikasi desktop menggunakan 

Visual Basic .NET dengan database SQL Server 

didapatkan hasil berupa form - form isian data dan form 

- form informasi. 

 

Form Utama merupakan tampilan depan ketika 

menjalankan program aplikasi. Form utama adalah form 

induk untuk form - form yang lain. Form utama 

terbentuk dari toolstrip dengan lima items collection 

yang masing-masing diberi nama Login, Input Data, 

Prodi, Informasi dan Helpdesk. Menu Login berisi Form 

Login dan Form LogOut. Menu Input Data berisi 

pilihan Form Mahasiswa dan Form Alumni. Untuk 

Menu Prodi berisi pilihan submenu Form S1 Sistem 

Informasi, Form S1 Desain Komunikasi Visual dan 

Form S1 Teknik Informatika. Menu Informasi terdiri 

dari submenu Form Visi Misi Filkom, Form Struktur 

Filkom, dan Form Galeri. Dan yang terakhir adalah 

menu Helpdesk yang berisi layanan informasi yang bisa 

dihubungi. 

 

 

 
 

Gambar 2. Tampilan Form Utama 

 

 

Form Login berfungsi untuk memfasilitasi mahasiswa 

dan alumni supaya bisa masuk ke dalam sistem aplikasi.  

Hanya mahasiswa dan alumni dengan username dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
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password yang sudah terdaftar dalam database yang 

bisa mengakses sistem ini. 

 

 

 
 

Gambar 3. Tampilan Form Login 

 
Form Mahasiswa terdiri dari tab entri data dan tab entri 

untuk mencari data. Tab entri data memungkinkan 

mahasiswa untuk melakukan penambahan, 

penyimpanan, pembatalan, pengeditan, pembaharuan 

ataupun penghapusan data.  

 

 

 
 

Gambar 4. Tampilan Form Mahasiswa 

 

 

Pada Gambar 5. ditunjukkan menu search record yang 

berfungsi untuk mencari data yang sudah terdaftar pada 

sistem database. Metode pencarian yang digunakan 

berdasarkan nim atau nama mahasiswa.  

 
 

Gambar 5. Tampilan Menu Search Record 

 

 
Form Alumni berisi data pribadi mengenai alumni yaitu 

informasi berupa nama, jenis kelamin, tanggal lahir, 

prodi, angkatan, agama, alamat, kota asal, propinsi, no 

hp, email, media sosial, pekerjaan, alamat kantor dan no 

telepon kantor. Informasi ini bersifat penting sehingga 

hanya dapat diakses oleh alumni dan administrator. 

Dengan menu ini memudahkan alumni untuk 

melakukan manipulasi data berupa penambahan, 

penyimpanan, pembatalan, perubahan, pembaruan, 

ataupun penghapusan data yang sudah diinputkan. 

 

 

 
 

Gambar 6. Tampilan Form Alumni 
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Form S1 Sistem Informasi merupakan sub menu yang 

berada dalam pilihan menu prodi. Form ini berisi uraian 

visi, misi dan tujuan SI Unusida. Serta berisi alamat 

web, email dan alamat media sosial resmi milik SI 

Unusida. Dengan ini diharapkan mempermudah 

mahasiswa atau alumni yang ingin mengakses informasi 

yang lebih update mengenai prodi SI Unusida. 

 

 

 
 

Gambar 7. Tampilan Form S1 Sistem Informasi 

 

 

Form Visi Misi Filkom berada di pilihan menu 

Informasi dimana form ini memuat uraian tentang visi 

misi di Filkom Unusida. 

 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan Form Visi Misi Filkom 

Form Galeri juga berada di pilihan menu Informasi, 

form ini memuat kumpulan foto – foto kegiatan di 

Filkom Unusida. 

 

 

 
 

Gambar 9. Tampilan Form Galeri 

 

 

Form Helpdesk adalah Form yang berisi informasi 

bantuan yang bisa dihubungi apabila user mengalami 

kendala teknis dalam mengoperasikan aplikasi desktop. 

Kontak yang bisa dihubungi bisa melalui sambungan 

telepon, akses ke website, media sosial, email dan 

datang langsung ke kantor Filkom Unusida.  
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Gambar 10. Tampilan Form Helpdesk 

4. Kesimpulan 

 
Visual Basic .NET dan SQL Server bisa 

dikombinasikan untuk membuat aplikasi desktop. 

Aplikasi dengan Visual Basic .NET mampu untuk 

memuat dan menyimpan data informasi seputar Fakultas 

Ilmu Komputer Unusida pada umumnya, terutama data 

mahasiswa dan alumni. 
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Abstrak 

 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan simulasi antara dua vendor router yaitu Cisco dan Mikrotik. 

Masing-masing router telah diatur menggunakan routing OSPF agar dapat menentukan jalur perutean serta melakukan 

pencarian jalur alternatifnya, selain itu menilai performanya dengan parameter QoS. Simulasi dilakukan menggunakan 

GNS3 dan parameter QoS yang dinilai meliputi delay, packet loss dan throughput. Nilai-nilai didapatkan menggunakan 

network analyzer untuk mengetahui dengan pasti nilai yang dihasilkan ketika router melakukan pekerjaannya. Pengujian 

dilakukan dengan mengukur parameter delay, packet loss pada bandwidth 512 kbps dan bandwidth 2 Mbps. Nilai-nilai 

tersebut dibandingkan untuk dilihat hasil terbaiknya dari jenis media video streaming, audio streaming, dan browsing. 

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa  dynamic routing protocol OSPF mampu memberikan jalur alternatif, 

dan berdasarkan nilai parameter QoS menunjukkan vendor Cisco lebih baik dibandingkan nilai QoS Mikrotik.  

 

 
Kata kunci: delay, packet loss, throughput, video, network analyzer. 

 

 

 

Abstract 

 
Simulation Comparison of OSPF Protocol Dynamic Routing in Cisco Router and Mikrotik Router Using GNS3 to 

Know the Best QoS. The research aimed to compare simulations between two router vendors, that is Cisco and Mikrotik. 

Each router is set to use OSPF routing so that it can determine the routing path and perform alternative path searches, 

besides assessing its performance with QoS parameters. Simulation is done using GNS3 and QoS parameters assessed 

include delay, packet loss and throughput. Values obtained using a network analyzer to ascertain the value generated 

when the router does its work. Testing is done by measuring the delay parameters, packet loss at 512 kbps bandwidth and 

2 Mbps bandwidth. These values are compared to see the best results from the types of video streaming media, audio 

streaming, and browsing. The results of the research show that OSPF dynamic routing protocol is able to provide 

alternative paths, and based on the QoS parameter values, Cisco vendors are better than Mikrotic QoS values. 

 

 
Key word: delay, packet loss, throughput, video, network analyzer. 

 

 

 
 

mailto:arief.budiman10@teknokrat.ac.id
mailto:s.samsugi@teknokrat.ac.id
mailto:m.hilmanindharto@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

17 

 

1. Pendahuluan 
 

Dynamic routing protocol merupakan protokol yang 

berisikan aturan agar proses routing pada router bisa 

menghubungkan network ID yang berbeda secara dinamis. 

Ada banyak protokol turunan dari dynamic routing 

protocol salah satunya adalah OSPF [1]. 

 

OSPF (Open Shortest Path First) merupakan protokol 

perutean dinamis yang memiliki fleksibilitas tinggi dan 

konvergensi yang cepat. Hal tersebut bisa terjadi 

disebabkan oleh penggunaan bandwidth sebagai path 

metric untuk mendapatkan jalur terbaiknya. OSPF 

dikembangkan secara terbuka agar bisa dipakai oleh 

banyak vendor. Karena penggunaannya yang fleksibel, 

maka protokol ini bisa dipakai pada router mikrotik dan 

juga router cisco [2]. 

 

Router mikrotik dan router cisco adalah dua router yang 

berasal dari vendor yang berbeda. Secara teori keduanya 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing [3]. 

Oleh karena itu, maka pembuktian terhadap masing-masing 

router dapat dilakukan, dengan menerapakan pengaturan 

routing dan mencari perbandingannya dengan nilain QoS.  

 

Penelitian ini ingin membuktikan apakah masing-masing 

router memiliki nilai QoS yang berbeda jika diterapkan 

protokol OSPF dan apakah OSPF mampu memberikan 

jalur alternatif jika dilakukan pemutusan jalur pada router 

serta apakah masih memberikan hasil QoS. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pengujian 

pemutusan kabel dan metode analisis nilai QoS 

menggunakan network analyzer. Tools network analyzer 

yang digunakan adalah GNS3. GNS3 adalah software 

simulasi jaringan komputer berbasis GUI yang mirip 

dengan Cisco Packet Tracer [4]. Metode pengujian dipakai 

pada saat proses pemutusan kabel terhadap salah satu jalur 

yang saling terhubung antar router. Hal tersebut dilakukan 

untuk menguji apakah dynamic routing protocol OSPF 

mampu memberikan jalur alternatif terbaik setelah terjadi 

pemutusan kabel. Untuk metode analisis nilai QoS dipakai 

untuk mengetahui nilai QoS dari masing-masing vendor. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai QoS terbaik 

dari masing-masing vendor.  

 

Konsep Quality of Service (QoS) dalam rekomendasi ITU-

T E.800 didefinisikan sebagai efek kolektif dari kinerja 

layanan, yang menentukan tingkat kepuasan pengguna 

layanan. QoS terdiri dari seperangkat parameter yang 

berhubungan dengan kinerja traffic jaringan. QoS juga 

mencakup banyak konsep lainnya seperti kinerja dukungan 

layanan, kinerja operabilitas layanan, kemampuan 

melayani serta kinerja layanan keamanan [5].   

 

Quality of Service (QoS) dapat dikatakan kemampuan 

untuk mengatur prioritas yang berbeda pada aplikasi, 

pengguna atau arus data yang berbeda, atau untuk 

menjamin tingkat kinerja tertentu pada arus data. QoS 

mengacu pada kemampuan jaringan untuk menyediakan 

layanan yang lebih baik pada trafik jaringan tertentu 

melalui teknologi yang berbeda. Tujuan utama dari 

parameter QoS yaitu menyediakan prioritas antaranya 

bandwith yang sesuai, mengontrol jitter, latency dan 

memperbaiki loss charateristics [6]. 

 

 
Gambar 1. Topologi pengujian pemutusan kabel 

 

Gambar 1 merupakan topologi yang dipakai pada saat 

metode pengujian pemutusan kabel dilakukan. Desain 

topologi tersebut terdiri dari 6 router, 6 switch, dan 6 PC 

client.  Tiap router memiliki 6 ethernet yang dihubungkan 

oleh router-router tetangga dan switches. Semua router 

saling dihubungkan dengan kabel sehingga terbentuk 

topologi mesh. Dimana kabel-kabel tersebut saling 

menghubungkan semua router yang ada. Desain topologi 

telah dibuatkan dengan bentuk yang sama untuk pengujian 

masing-masing vendor. Router yang saling terhubung 

menggunakan IP dengan Network ID yang sama. Lalu, 

CIDR yang dipakai khusus untuk router adalah /30. 

 

 
Gambar 2. Topologi untuk menganalisa nilai QoS 

 

Berdasarkan gambar 2, skenario menganalisa nilai QoS 

dimulai dari permintaan CloneofWindows7-1 untuk 

mengakses internet. CloneofWindows7-1 telah diatur agar 

gateway CloneofWindows7-1 menuju router cisco IOU1. 

Permintaan CloneofWindows7-1 diterima dan akan 

diteruskan oleh router cisco IOU1 menuju router cisco 

IOU3 yang telah diatur untuk saling terhubung dan saling 

bertukar informasi untuk meneruskan paket-paket data 
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internet. Lalu, router IOU3 meneruskan permintaan kepada 

awan Internet0.1-1 untuk mendapatkan akses internet. 

Apabila CloneofWindows7-1 berhasil terhubung ke 

internet, selanjutnya dilakukan proses analisa jaringan 

untuk mengetahui nilai QoS dengan pengaturan bandwidth 

512Kbps dan 2Mbps yang bermediakan video, audio, dan 

data bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi network 

analyzer yaitu wireshark. Skenario pada router cisco 

berlaku juga pada skenario router mikrotik. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Hasil pengujian terdapat dua bagian, yang pertama adalah 

hasil pemutusan kabel dan yang kedua adalah hasil analisa 

nilai QoS. Pengujian pemutusan kabel akan dilakukan 

terhadap topologi yang bentuknya sama dengan pada 

gambar 1 yang berisikan router-router mikrotik. Untuk 

router-router cisco, dilakukan juga dengan bentuk topologi 

dan cara yang sama. Trace route akan dilakukan dari vpcs1 

menuju vpcs4 melalui jaringan yang semuanya saling 

terhubung. IP dari vpcs1 adalah 192.168.1.2 dan IP dari 

vpcs4 adalah 192.168.4.2. Jalur utama yang biasa dilalui 

oleh vpcs1 menuju vpcs4. 

 

 
Gambar 3. Trace route dari vpcs1 ke vpcs4 pada 

topologi berisikan router-router mikrotik 

Sumber: Dokumentasi diolah 
 

Berdasarkan gambar 3, vpcs1 memakai jalur utama melalui 

router mikrotik-1 beralamat IP 192.168.1.1, kemudian 

menuju router mikrotik-4 beralamat IP 161.2.1.10 dan 

berakhir di IP 192.168.4.2. Dengan begitu, untuk menguji 

protokol OSPF mampu membuat jalur alternatif adalah 

dengan memutus jalur utama yang biasa dilalui. Pengujian 

langsung dilakukan dengan cara tes ping dan trace route. 

Apabila OSPF mampu memberikan jalur alternatif, maka 

penulis akan memutus jalur tersebut. Hal ini bertujuan 

untuk melakukan pengujian pemutusan jalur sebanyak 2 

jalur. 

 

 
Gambar 4. Hasil pengujian pertama ping dan trace 

route dari vpcs1 menuju vpcs4 pada topologi berisikan 

router-router mikrotik 

 

Berdasarkan gambar 4, OSPF membuktikan mampu 

membuat jalur alternatif terbaik untuk menyambungkan 

vpcs1 menuju vpcs4. Dengan begitu, untuk menguji 

protokol OSPF untuk membuat jalur alternatif berikutnya 

adalah dengan memutus jalur yang sebelumnya telah 

dilalui. 

 

 
Gambar 5. Hasil pengujian kedua ping dan trace route 

dari vpcs1 menuju vpcs4 pada topologi berisikan 

router-router mikrotik 

 

Hasil yang didapatkan setelah dilakukan pemutusan kabel 

yang kedua adalah keberhasilan pemberian jalur alternatif 

terbaik yang dilakukan oleh dynamic routing protocol 

OSPF pada masing-masing vendor. Hal tersebut bisa terjadi 

dikarenakan OSPF memiliki kemampuan untuk 

memperbarui informasi routing table dengan cara 

membanjiri informasi kepada seluruh topologi jaringan [7]. 

 

Untuk pengujian yang kedua adalah menganalisa hasil nilai 

QoS pada masing-masing vendor. Pengujian QoS terhadap 

video one-way (streaming video), high quality streaming 

audio, dan browsing pada user PC yang melewati router 

cisco dengan batasan bandwidth 512Kbps untuk 

menganalisa delay, packet loss, dan throughput akan 

menggunakan aplikasi analisa jaringan yaitu aplikasi 

wireshark. Pengujian juga dilakukan terhadap bandwidth 

2Mbps dan router mikrotik. Aplikasi wireshark akan 

diarahkan untuk menampilkan time delta from previous 

displayed frame sebagai acuan delay, kemudian diarahkan 

untuk menampilkan I/O Graph sebagai acuan packet loss, 

dan diarahkan untuk menampilkan throughput sebagai 

acuan throughput.  

 

Analisa berikut adalah analisa terhadap video one-way 

(streaming video) QoS yang akan dilihat nilainya adalah 

delay, packet loss, dan throughput. Berikut ini adalah 

gambar hasil ketika melakukan packet capturing. 

 

 
Gambar 6. hasil packet capturing saat melakukan 

video one-way (streaming video) router cisco 512Kbps 

 

Penjelasan untuk gambar 6 adalah pada nomor packet 1679 

menampilkan angka 25.608149 pada kolom time dengan 

satuan second, kemudian angka 114.4.160.209 pada kolom 

source sebagai alamat IP penerima data, lalu 0.003605000 
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sebagai time delta from previous displayed dengan satuan 

second. Pada nomor packet 1678 menampilkan angka 

25.604544 pada kolom time dengan satuan second, 

kemudian angka 192.168.1.5 pada kolom source sebagai 

alamat IP pengirim data. Time delta from previous 

displayed pada nomor packet 1679 merupakan hasil selisih 

antara kolom time nomor packet 1679 dengan kolom time 

nomor packet 1678. Dengan begitu time delta from 

previous displayed pada nomor packet 1679 = 0.003605000 

seconds merupakan delay untuk video one-way (streaming 

video). 

 

 
Gambar 7. Grafik penerimaan packet video one-way 

(streaming video) router cisco 512Kbps 

 

Kemudian untuk analisa packet loss video one-way 

(streaming video) akan dianalisa berdasarkan gambar 7. 

Gambar 7 menampilkan packet yang diterima dan packet 

loss selama 1 menit. Berdasarkan data yang didapat selama 

waktu 1 menit terdapat 3934 packet diterima dan 333 

packet loss. Jika dibuat menjadi persentase, nilai packet 

loss adalah sebesar 8,5%. 

 

 
Gambar 8. Grafik throughput video one-way 

(streaming video) router cisco 512Kbps 

 

Lalu untuk analisa yang terakhir untuk video one-way 

(streaming video) adalah analisa throughput. Berdasarkan 

gambar 8, grafik yang menunjukkan garis tertinggi 

merupakan throughput terbesar yang didapat sebesar 

565600 bps pada detik ke 49.  

 

Metode analisa terhadap video dipakai juga untuk 

menganalisa nilai QoS media audio dan data yang dengan 

parameter delay, packet loss, dan throughput. Hasil analisa 

dari semua media dan parameter disajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Tabel rangkuman seluruh nilai dari router cisco 

 

Kece

patan 
Media 

Cisco 

Delay (s) 
Packet 

loss (%) 

Throughput 

(bps) 

512 

kbps 

Video 0.003605000 8,5 565600 

Audio 0.005024000 9,7 557000 

Data 0.188290000 2,4 324688 

2 

Mbps 

Video 0.004933000 0 1518890 

Audio 0.005657000 0 1288070 

Data 0.008561000 0 42000 

 
Tabel 2. Tabel rangkuman seluruh nilai dari router 

mikrotik 

 

Kece

patan 
Media 

Mikrotik 

Delay (s) 
Packet 

loss (%) 

Throughput 

(bps) 

512 

kbps 

Video 0.021617000 1,4 520320 

Audio 0.016065000 1,7 490560 

Data 0.015251000 1,3 167500 

2 

Mbps 

Video 0.083789000 0,7 1157740 

Audio 0.015702000 0,7 1447240 

Data 0.016460000 0 723150 

 

Untuk mengetahui nilai QoS yang terbaik diantara kedua 

vendor, nilai-nilai tersebut dibandingkan dengan nilai 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh ITU. Nilai-nilai 

rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh ITU dalam bentuk 

ITU-T Rec. G.1010. Berikut ini merupakan kutipan nilai 

rekomendasi ITU-T Rec. G.1010 [8]. 

 

Tabel 3. Nilai rekomendasi dari ITU-T Rec. G.1010 

 

Medium Application 
One-way 

delay 

Information 

loss 

Video One-way < 10 s 

1% Packet 

Loss Ratio 

(PLR) 

Audio 

High quality 

streaming 

audio 

< 10 s 1% PLR 

Data 

Web 

browsing-

HTML 

Preferred 

< 2 s/page. 

Acceptable 

< 4 s/page 

0% PLR 

 

Berdasarkan nilai yang didapat dari hasil analisa kemudian 

dibandingkan dengan nilai rekomendasi ITU-T Rec. 

G.1010,  masing-masing parameter banyak yang 

direkomendasikan dan masih bisa ditentukan nilai terbaik 

diantara kedua vendor. 
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4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian dan pengujian terhadap masing-

masing router yaitu router cisco dan router mikrotik, 

dengan pengaturan dynamic routing protocol OSPF 

mampu bekerja dengan baik untuk memberikan jalur 

terbaiknya dan untuk nilai QoS menghasilkan nilai yang 

beragam. Nilai-nilai yang dihasilkan terdapat nilai yang 

direkomendasikan oleh ITU-T Rec. G.1010 dan terdapat 

pula yang tidak direkomendasikan.  

 

Pada router cisco dengan bandwidth 512kbps bermediakan 

video, nilai delay 0,003605000 seconds, nilai packet loss 

8,5%, dan nilai throughput 565600 bps. Untuk media audio 

nilai delay 0,005024000 seconds, nilai packet loss 9,7%, 

dan nilai throughput 557000 bps. Untuk media browsing 

nilai delay 0,188290000 seconds, nilai packet loss 2,4%, 

dan nilai throughput 324688 bps. Pada router mikrotik 

dengan bandwidth 512kbps bermediakan video, nilai delay 

0,021617000 seconds, nilai packet loss 1,4%, dan nilai 

throughput 520320 bps. Untuk media audio nilai delay 

0,016065000 seconds, nilai packet loss 1,7%, dan nilai 

throughput 490560 bps. Untuk media browsing nilai delay 

0,015251000 seconds, nilai packet loss 1,3%, dan nilai 

throughput 167500 bps. 

 

Pada router cisco dengan bandwidth 2Mbps bermediakan 

video, nilai delay 0,004933000 seconds, nilai packet loss 

0%, dan nilai throughput 1518890 bps. Untuk media audio 

nilai delay 0,005657000 seconds, nilai packet loss 0%, dan 

nilai throughput 1288070 bps. Untuk media browsing nilai 

delay 0,008561000 seconds, nilai packet loss 0%, dan nilai 

throughput 42000 bps. Pada router mikrotik dengan 

bandwidth 2Mbps bermediakan video, nilai delay 

0,083789000 seconds, nilai packet loss 0,7%, dan nilai 

throughput 1157740 bps. Untuk media audio nilai delay 

0,015702000 seconds, nilai packet loss 0,7%, dan nilai 

throughput 1447240 bps. Untuk media browsing nilai delay 

0,016460000 seconds, nilai packet loss 0%, dan nilai 

throughput 723150 bps. 

 

Hasil menunjukkan bahwa delay serta throughput 

perangkat Cisco pada kecepatan 512kbps pada media video 

dan audio lebih baik dibandingkan Mikrotik, namun untuk 

paket loss nilai yang dihasilkan lebih buruk. Hasil pada 

kecepatan 2 Mbps menunjukkan router Cisco hampir 

semua parameter lebih baik dibandingkan dengan router 

Mikrotik, kecuali pada nilai throughput media data. 

 

Sehingga secara garis besar dapat dikatakan bahwa 

perangkat Cisco memiliki hasil parameter QoS yang lebih 

baik dibandingkan dengan Mikrotik. 
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Abstrak 

 
Implementation of Command design pattern for input processing system in video games—In software 

development, design problems of all sort comes up all the time, and developers are required to solve them effectively. 

Design patterns are common solution to problems used by developers of all kinds, including game developers. This 

study explores the Command pattern and its implementation to solve the needs on video games’ requirements of a 

solid input processing system. The evaluation is done by reviewing the needs of a game, and then the solution offered 

by the implementation of the command pattern. In this case, the command pattern has succesfully fulfilled the specific 

needs of the evaluated game. Also, the benefits inherently offered by this behavioral design pattern is discussed, among 

them are loose coupling and code reusability. 

 
Dalam pengembangan perangkat lunak, kebutuhan desain kerap muncul dan pengembang perangkat lunak harus bisa 

menyelesaikannya. Pola desain (design pattern) merupakan solusi umum yang sering dipakai, termasuk untuk 

pengembangan game. Penelitian ini membahas pola desain Command dan masalah yang diselesaikannya ketika 

diimplementasikan untuk sistem pemrosesan masukan dalam video game. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji 

kebutuhan sebuah game, lalu pemenuhan kebutuhan yang dicapai dengan diimplementasinya pola command. Dalam 

kasus ini, pola command telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan dalam game yang dievaluasi. Penelitian ini juga 

membahas kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh pola desain ini, diantaranya adalah coupling rendah dan code 

reusability. 

 

 
Keywords— design pattern, command pattern, game development, input system, input processing system 

 

Kata kunci— pola desain, pola desain command, pengembangan game, sistem masukan, sistem pemrosesan masukan 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Game merupakan sebuah sistem dimana pemainnya 

berusaha menyelesaikan konflik fiktif serta diikat 

sebuah aturan, yang memiliki hasil akhir yang dapat 

ditentukan [1]. Salah satu bentuk game yang 

dimainkan dengan alat elektronik disebut video game. 

Video game merupakan game yang melibatkan pemain 

dengan adanya layar (layar monitor atau televisi) 

untuk menampilkan game tersebut secara visual. 

 

Video game merupakan sebuah media interaktif; 

artinya, pemain dapat berinteraksi dengan game 

tersebut dengan beragam unit masukan—seperti 

keyboard atau mouse—dan mendapatkan respon 

langsung berupa keluaran dari game tersebut. Interaksi 

masukan dan keluaran ini terjadi terus menerus antara 

pemain dan game tersebut selama jalannya permainan. 

 

Kualitas dari sebuah video game salah satunya dapat 

dilihat dari kemudahan pemain untuk mengontrol 

game tersebut. Kemudahan kontrol ini dapat 

diwujudkan ketika game responsif terhadap masukan 

dari pemain dan mengeksekusikan masukan tersebut 

dengan akurat; dalam artian, keluaran dari game harus 

sesuai terhadap masukan dari pemain, baik dari segi 

presisi maupun dari segi akurasi waktu. Melihat 

tuntutan akan akurasi ini, diperlukan sistem 

pemrosesan masukan yang tepat dan efisien. 
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Selain akurasi yang telah dibahas di atas, pemrosesan 

masukan juga harus fleksibel. Banyak game 

menyediakan opsi untuk memainkan game tersebut 

dengan peranti masukan yang berbeda, seperti 

contohnya banyak game dapat dimainkan dengan 

keyboard dan mouse atau dengan joystick. Banyak 

game juga menyediakan opsi untuk mengganti 

konfigurasi tombol (keybinding). Kedua opsi ini 

biasanya dapat diubah oleh player sewaktu-waktu saat 

bermain. Untuk mengakomodasi keperluan akan 

perubahan yang harus dilaksanakan saat runtime ini, 

sistem pemrosesan masukan harus diimplementasikan 

dengan cara yang mengakomodasi perubahan. 

 

Design pattern (pola desain) merupakan solusi umum 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang sering timbul dalam pengembangan 

perangkat lunak berorientasi objek. Selain 

menyelesaikan masalah, pengaplikasian pola desain 

yang baik juga meningkatkan fleksibilitas dan 

adaptabilitas dari sistem [2] [3]. Meski publikasi yang 

spesifik mengenai penggunaan pola desain untuk 

pengembangan game masih jarang ditemukan, penulis 

percaya bahwa pemakaian pola desain juga berguna 

dalam pengembangan game. 

 

Penelitian ini akan membahas penerapan pola desain 

dalam pengembangan video game, spesifiknya 

penerapan pola desain “Command” untuk memenuhi 

kebutuhan akan sistem pemrosesan masukan yang 

efisien, akurat, dan fleksibel. Evaluasi akan dilakukan 

terhadap game berjudul “The Grim Princess” yang 

bergenre action-adventure. Game ini dipilih karena 

kebutuhan inheren dari game dengan genre action 

untuk memiliki kontrol yang presisi dalam segi akurasi 

maupun waktu [4]. Selain itu, game ini dipilih karena 

telah diterapkan pola command dalam arsitektur 

pemrosesan masukannya serta tersedianya akses 

source code dari game ini. Akan dibahas solusi yang 

ditawarkan pola command untuk kebutuhan- 

kebutuhan seputar sistem pemrosesan masukan, serta 

kelebihan-kelebihan lain yang ditawarkan oleh pola 

command menurut software quality metrics. Di akhir 

paper, akan dipaparkan konklusi serta rencana untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

II. Pola Desain 
 

Pola desain dicetuskan pada tahun 1977 oleh 

Christopher Alexander dan dipopulerkan oleh buku 

“Design Patterns: Elements of Reusable Object-

Oriented Software” yang ditulis oleh “Gang of Four”: 

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson dan John 

Vlissides. Dalam bukunya, Gang of Four memaparkan 

23 pola desain yang dikelompokkan menurut 

kegunaannya dalam tiga kategori: creational, 

structural dan behavioral. Pola creational digunakan 

dalam lingkup pembuatan objek, pola structural 

digunakan dalam lingkup komposisi dari class atau 

objek, dan pola behavioral digunakan dalam lingkup 

tata cara interaksi dan pembagian tanggungjawab 

antar class atau objek [5]. 

 

III. Pola Desain Command 
 

Pola desain Command yang merupakan anggota dari 

pola behavioral merupakan pola yang 

mengenkapsulasi sebuah perintah dalam bentuk objek 

[5]. Pola ini dideskripsikan Freeman dalam bukunya 

[6] sebagai pemisahan objek yang membuat 

permintaan (Invoker) dari objek yang permintaan 

(Receiver) perintah tersebut dengan membuat objek 

command. Objek yang memanggil permintaan akan 

memanggil objek command ketika permintaan 

dipanggil, dan objek command tersebut yang 

meneruskan permintaan tersebut ke objek yang dapat 

menjalankan permintaan tersebut. 

 

IV. Metodologi Penelitian 

 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus yang berupa 

investigasi mendalam terhadap sebuah game yang 

telah ada. Penelitian ini juga disertai juga dengan studi 

literatur yang dijadikan dasar untuk evaluasi yang 

dilakukan. 

 

Studi kasus dalam penelitian ini akan mengevaluasi 

penggunaan pola desain command dalam video game 

“The Grim Princess” versi pre-alfa. Evaluasi yang 

dilakukan bukan merupakan evaluasi komparatif 

karena pola desain ini telah diterapkan dalam game 

tersebut di awal pengembangan. Komparasi antara 

versi tersebut dengan versi yang sekarang berhubung 

banyak fitur baru yang telah ditambahkan telah 

meningkatkan kompleksitas pada versi yang sekarang 

secara signifikan. Sebagai gantinya, penelitian ini 

akan membahas ketepatan penggunaan pola command 

untuk mengakomodasi keperluan pemrosesan input 

game tersebut, serta membahas keuntungan-

keuntungan lain dari segi kualitas source code dan 

maintainability dari perangkat lunak, serta 

kemungkinan fitur yang dapat diimplementasi dalam 

ekosistem pola command dalam pengembangan versi 

selanjutnya. 

 

Evaluasi ketepatan penggunaan pola command akan 

diukur berdasarkan kecocokan performa sistem 

dengan deskripsi yang diberikan oleh game designer 

dari game ini, sedangkan evaluasi kualitas source code 

dan maintainability akan dievaluasi berdasarkan studi 
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literatur yang dilakukan mengenai software quality 

metrics dan pola desain command. 

 

V. Hasil dan Pembahasan  
 

Tahap pertama dari penelitian adalah perumusan 

konkrit akan kebutuhan game ini dalam perihal 

pengambilan dan pemrosesan input. Setelah mengkaji 

catatan implementasi dari game designer serta 

mewawancarai beliau langsung, dapat dirumuskan 

dengan dua poin berikut ini: 

 

1.  Pemain harus merasa bahwa mereka 

memiliki kontrol penuh terhadap karakter. 

2.  Pemain harus selalu mendapatkan feedback 

dari apa yang mereka lakukan (masukan apa 

yang mereka masukkan). 

 

Berdasarkan dari dua poin pertama dari game designer, 

dapat dirumuskan bahwa kebutuhan utama dari sistem 

adalah feedback yang diberikan oleh game harus cepat 

dan akurat. Kecepatan waktu respon akan masukan 

bukanlah masalah karena komputer masa kini telah 

memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup kuat 

untuk menjalankan permintaan dengan cepat. Malah, 

pemrosesan masukan ini terkadang bekerja terlalu 

cepat sehingga ada permintaan yang “dilongkap”. 

Method yang dipanggil permintaan tersebut 

tereksekusi ketika feedback berupa animasi dari 

permintaan lalu belum selesai dijalankan, sehingga 

feedback dari permintaan tersebut tidak pernah sampai 

ke pemain. Kemungkinan akan terjadinya kejadian ini 

akan menggagalkan sistem dalam memenuhi 

kebutuhan yang telah dirumuskan pada poin kedua, 

yaitu pemain harus selalu mendapatkan feedback. 

 

Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan 

ini adalah menjembatani interaksi antara masukan 

serta aktor yang menjalankan masukan, dalam hal ini, 

karakter di dalam game. Semua masukan dari pemain 

ditampung dan diproses terlebih dahulu oleh sebuah 

class sebelum disalurkan ke karakter. 

 

Pola desain command diimplementasikan untuk 

memungkinkan penampungan dan pemrosesan 

permintaan sebelum dijalankan. Untuk melakukan hal 

ini, permintaan dari masukan harus dienkapsulasikan 

ke dalam sebuah bentuk yang dapat disimpan dan 

dioper antar class—sebuah objek command. 

Menampung objek command untuk dieksekusikan 

pada lain waktu dapat dilakukan dalam pola desain ini 

karena waktu hidup dari objek command terpisah dari 

waktu hidup dari permintaan yang memanggilnya [5]. 

 

 
 

Gambar 1. UML diagram dari sistem yang 

digunakan 

 

 

Dalam video game yang dievaluasi, class yang 

menampung dan memroses masukan dilaksanakan 

dalam class InputQueue. Unit pemrosesan hanya 

berupa queue karena sistem pemrosesan yang lagi 

kompleks tidak dibutuhkan. Pada inisiasi permainan, 

secara defalut Player (pemain) akan membuat objek 

command dan memasangnya di dalam 

PlayerControls selaku invoker. Selama permainan, 

setiap masukan dari pemain akan disalurkan dalam 

bentuk permintaan kepada PlayerControls yang 

kemudian menyerahkan objek command ke 

InputQueue. Semua command yang diterima 

InputQueue dijalankan secara berurutan sehingga 

tidak ada command yang tidak terproses. Sistem ini 

diilustrasikan pada diagram UML pada Gambar 1. 

 

Selain memenuhi kebutuhan utama, 

pengimplementasian pola desain command juga 

memberikan keuntungan dalam kualitas perangkat 

lunak. Salah satunya adalah tingkat coupling rendah 

yang memang merupakan keunggulan yang 

ditawarkan dalam konsep pola desain ini. Tingkat 

coupling yang rendah diinginkan karena mudahnya 

perawatan kode karena karena perubahan pada class 

yang sudah ada sangat sedikit atau tidak dibutuhkan 

sama sekali [7]. 
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Tingkat coupling yang rendah juga memungkinkan 

kode program untuk digunakan kembali (code reuse) 

[5]. Objek command yang diimplementasi secara 

abstrak dapat digunakan kembali untuk kebutuhan lain, 

contohnya adalah penggunaan untuk AI. Pola 

command dapat dipakai ulang hanya dengan 

mengganti invoker menjadi mesin AI. Mesin AI 

tersebut lalu mengirim permintaan melalui class 

command yang sama [8]. 

 

Secara keseluruhan, penggunaan pola desain 

command dapat mengakomodasi kebutuhan utama 

dari game yang dievaluasi, serta memberikan 

keuntungan-keuntungan terkait perawatan perangkat 

lunak dan penggunaan kembali kode program. 

 

VI. Kesimpulan 
 

Penggunaan pola desain yang tepat menawarkan 

solusi yang elegan dan maintainability perangkat 

lunak yang baik. Pernyataan ini berlaku juga pada 

hasil penelitian ini, dimana pola desain command 

berhasil memenuhi kebutuhan akan sistem 

pemrosesan masukan yang diminta, serta memberikan 

“bonus” berupa kode program yang mudah dipakai 

kembali dan mudah dirawat. Diharapkan penjabaran 

mengenai kegunaan pola desain ini dapat berguna 

untuk pengembang lain yang menghadapi masalah 

serupa. Kedepannya, penelitian ini dapat diperluas 

dengan mengevaluasi lebih banyak game yang 

menggunakan pola desain ini, maupun mengevaluasi 

solusi desain lain yang ditawarkan oleh pola command. 
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Abstract - Web is one technology that is currently widely used in various needs, both used for media campaigns, information systems, 

multimedia services, social networking and others. Web services provider server often encounter difficulties in servicing very high 

service requests from clients. The need for a solution in improving a web service, one of the right solutions is to add a reverse proxy to 

improve the performance of a web server by previously making a design and testing in implementing a reverse proxy. In its 

implementation, the system design and configuration process requires configuring a Squid application on a proxy server that acts as a 

web cache request coming from the client, then building multiple web servers located behind the proxy server where the site used in the 

web server is wordpress. By making a reverse proxy for web server this is expect to be a useful solution in optimizing the performance 

of a web server. 
 

 keywords - proxy, reverse proxy, web server. 

 

1. INTRODUCTION 

 The rapid development of technology and information is 

influence by the increasing use of internet in Indonesia. Based 

on the Indonesia Internet Statistics Data 2016 survey 

conducted by APJII (Association of Indonesian Internet 

Service Providers), the number of internet users in Indonesia 

in 2016 was 132.7 million users or about 51.5% of the total 

Indonesian population of 256, 2 million. Compared to internet 

usage in 2014 of 88.1 million users, it can be conclude there is 

an increase of 44.6 million users within 2 years (2014 - 2016) 

[1]. 

Along with the increasing use of the internet every year 

then the traffic data and internet network traffic is increasing 

drastically, so the server that accommodates the site in serving 

Internet users have a high enough process load, especially web 

server that accommodate popular sites that are often accessed 

by the user Internet. It may even be that the web server cannot 

afford to cater for more clients' access requests because of its 

high processing load. This can cause the web server to be slow 

due to overload, and eventually become down. If there is 

down on the server then it can affect client satisfaction in 

using the web server service. 

In solving this problem, web service providers can 

upgrade server hardware to a higher specification to deliver 

higher performance. However, if one day the traffic from the 

client increases again and the server can no longer serve the 

high processing load, then the server should be upgraded to 

higher performance and specification again, so this solution 

will only solve the problem for the short term. Especially for 

the providers of local contents of newly developed would be a 

problem if you have to upgrade servers that require a high 

enough cost it is used reverse proxy that can ease the 

performance of the web server so more cost-effective. 

Reverse proxy is a method to reduce the process load on 

web server by using web cache technique and become a bridge 

between web server with internet or client accessing web 

service. Reverse proxy server speed up the response and 

download time of web pages. This can be the right solution for 

newly developed local content providers because in addition 

to reducing the cost of hardware upgrades from servers and 

saving on bandwidth, the performance of web servers will 

increase. 

The reverse proxy server service varies depending on the 

web server being use. On certain web servers in the required 

additional tools in the implementation of its reverse proxy, but 

on other web server is only required to activate the method 

only. Before the reverse proxy server will be the solution and 

implemented then there needs to be comparison analysis on 

some web servers that use reverse proxy. 

In this work, we compare reverse proxy on web server 

what is more effective to use seen from side of traffic, 

memory and cpu utilization. The scope of this work is limit by 

several aspects. 

(1) The system is implement in a virtual machine using 

Kvm. 

(2) The Operating System used is Ubuntu Linux 16.04 

(Xenial Xerus). 

(3) The compared web servers are Nginx, Apache, and 

OpenLiteSpeed. 

(4) The tools used for testing are ApacheBenchmark on 

Apache and Weighttp on the Nginx and 

OpenLiteSpeed web servers. 
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(5) The tool used for network monitoring is Zabbix. 

Reverse proxy is a method to reduce the process load on 

web server by using web cache technique and become a bridge 

between web server with internet or client accessing web 

service. Reverse proxy server speed up the response and 

download time of web pages. This can be the right solution for 

newly developed local content providers because in addition 

to reduce the cost of hardware upgrades from servers and 

saving on bandwidth, the performance of web servers will 

increase. 

Based on the background of problems that have been 

described above, it can be formulated a problem that can be 

used as a reference, namely: what web server is a more 

efficient in terms of resources and network traffic by using a 

comparison between three web servers using reverse proxy. 

2. RELATED WORK 

 In this section, to optimize the web server, we provide 

some related work in three aspects: reverse proxy, proxy, and 

web server itself. 

2.1. Reverse Proxy 

 Reverse Proxy using an input-data cleansing algorithm 

that uses MD5 hashing to curb SQLIA that attempts to attack 

through entry forms and uses regular expression to curb 

SQLIA's efforts through a System URL using a sanitization 

app on a proxy server that will sanitize the request before 

being forward to the primary server and databases [2]. 

 Reverse Proxy on HA Cluster web proxy server can 

improve the performance of web server by serving the number 

of request 0.77% more and service time 30.68% faster than a 

single web server [3], Web servers with reverse proxy can 

serve more demand than a single web server, and can 

minimize resource usage on the web server itself [4]. 

 Nginx as a dynamic reverse proxy. In addition, based on 

the dynamic Reverse proxy framework, three optimization 

approaches are propose for better elasticity optimization. 

Three methods are Batch Request Committing (BRC), Batch 

File Processing (BFP) and In Memory Configuration (IMC). 

This study compares the maximum Throughput between 

original and optimized Case, then discusses the relationship 

between batch size and response time [5]. 

 The system proposes a hybrid web caching proxy 

architecture to improve computer network performance, by 

integrating forward proxy caching techniques and reverse 

proxy caching techniques. Proxy forward is use to forward 

clients from clients on the internal network to the origin server 

of the content. Use forward proxy caching to reduce network 

traffic, reduce page load time during normal loading and 

loading in "peak" conditions, reduce dropped packets [6]. 

2.2. Proxy 

 Proxy servers are very effective for managing limited-

capacity bandwidth using ACL and cache on Squid. Squid is 

one of the GPL licensed GPL applications (GNU Public 

License) and is a proxy server implementation that can store 

objects in the cache [7].  

 Because the proxy works on the application layer, the 

proxy server can run on many applications including HTTP 

Proxy or Web Proxy for HTTP or Web protocol, FTP Proxy, 

SMTP Proxy or POP Proxy, NNTP Proxy for Newsgroup, 

Real Audio or Real Video Proxy for multimedia streaming, 

IRC Proxy for Internet Relay Chat, and more. Each will only 

receive forward or forward a filter on the packets generated by 

the corresponding service [4]. 

 Proxy specific apps have many configuration options. For 

example, web proxies can be configure to deny access to 

certain websites at certain times. Other proxies also, for 

example configurable only allow FTP downloads and do not 

allow certain users to play RealAudio files, prevent access to 

email servers before a certain date, and more [4]. 

 Proxies can be understand as third parties standing in the 

middle between the two interconnected parties and serve as 

intermediaries. That way the first party and the second party 

are not directly related, but each corresponds to an 

intermediary, the proxy [8]. 

 Proxy server is one solution that can be use, the 

management company will be able to limit the uses of 

bandwidth internet, internet usage settings and reduce or 

minimize virus attacks, worms, spyware and DDOS [9]. 

 The Main Functions and Usefulness of the Proxy is 

Cache, Caching here is defined as the internet object storage 

mechanism (image or web page) of a web server that has been 

accessed [2], because the proxy acts as an intermediary, then 

the proxy gets the object first from the source to then 

forwarded to the actual requestor. This caching process is 

invisible to the client (transparent), because it is not visible to 

the client who actually gave the object he requested, whether 

the proxy took from his cache or the web server. From the 

client side, all replies are directly from the web server. In the 

caching process, the proxy also stores the object for itself in 

the provided disk space. So at some point the client will 

request a service to the web server with the same object on the 

storage, the proxy will immediately be able to provide the 

requested object, without having to ask again to the web 

server. If the requested object does not exist, the new proxy 

will ask the web server and provide it to the client [4]. Content 

stored on the hard disk is call a cache object that will be uses 

if the client returns to visit the web server. In the next visit, the 

browser will check the validation of the stored content. 

validate is done by comparing the existing content header in 

the cache object with that on the web server, if the content has 
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not been expired then the content will be displayed back to the 

browser [5]. 

2.3. Web Server 

 The web server provides the requested information by the 

computer or other client hardware (hardware) and serves every 

request that comes from anywhere. Information will be send 

by the server and will be receive and read by the client 

through the browser program. The basic principle of design 

itself should consider several things, among others, how the 

hardware conditions will be used, what software is selected, 

server settings and optimization, maximum access and traffic 

and management facilities [10]. 

 Web server is a software server that becomes the 

backbone of the World Wide Web (WWW). Web servers wait 

for requests from clients using browsers such as netscape 

navigator, Internet Explorer, mozilla firefox, and other 

browser programs. If there is a request from the browser, then 

the web server will process the request and then give the 

results of the process of the desired data back to the browser 

[4], the most important thing in the process of making a web 

server is choosing which software will be uses as our web 

server [8]. That so we need the following considerations: 

(1) License of software to be used (freeware, shareware 

or commercial). 

(2) Ease of installation. 

(3) Ease of configuring. 

(4) Ease to add or change peripherals. 

(5) The amount of space needed to store the minimal files 

needed for the software to function properly. 

(6) Prospect of the software in the future. 

(7) Performance and consumption of resources used the 

software. 

(8) What facilities can be support by the software 

(9) Technical support (have sites or mailing lists to ask if 

a problem occurs). 

(10) Support platform (any type of operating system that 

can run the software). 

3. METHODS AND PROCEDURES 

 In this section, the system design process of the built of 

reverse proxy is described, this section contains a description 

of the system is the concept of the reverse proxy itself, the 

workings of the system that contains the flow diagram of how 

the testing work on the reverse proxy. as well as specs system 

that contain the specifications of hardware and the software 

used in this study. 

 Reverse proxy system is used to improve web server 

performance. The method by reverse proxy to improve web 

server performance is using web cache method. Web caching 

in this case is define as the mechanism of storing objects from 

the Internet in the form of web pages that contain pictures, 

audio, video, etc. By using this method, the reverse proxy 

server acts as an intermediary between the client and the web 

server accessed by the client. Therefore reverse proxy server 

will get the object first from the source (web server) and then 

forwarded to the actual requester (client). The process of web 

caching is not visible from the client side (transparent proxy), 

because for the client it will not appear who the object giver is 

asking, whether from reverse proxy server that takes from its 

cache storage or from web server. Because of the client side, 

all replies will be visible directly from the web server. 

 In the web caching process, the reverse proxy server also 

stores the requested object itself for the available storage. If at 

any time the client requests a service to a web server with the 

same object and is already on the reverse proxy server storage, 

then reverse proxy server will directly provide the requested 

object to the client, without having to request the object again 

to the web server. However, if the object requested by the 

client is not contained in the reverse proxy server storage, then 

the reverse proxy server will request the object on the web 

server and give it to the client. 

 

Figure 1. Block Diagram of Optimization of Web Server 

 Reverse proxy is implemented on three different types of 

web servers, namely Nginx, OpenLiteSpeed and Apache web 

server for comparison analysis. Different reverse proxy tools 

are uses on each web server. On the Apache web server the 

Squid tool is use and configured to be a reverse proxy server. 

On the Nginx and OpenLiteSpeed web servers only need to 

enable the module and the rproxy.xml template. 

 Initially the web server will be test by the client using 

ApacheBenchmark. Then the bash file is create to run the 

ApacheBenchmark command. Then the next stressing web 

server will start client tester. On the web server that has been 

installed network monitoring tools that cacti, cacti will read 

the process of stressing and will release the results but if the 

web server was not strongly received the stressing done by the 

client or tester, then the web server will experience overload 

and the web server will be down. 
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There is a benchmark application on a vm client or tester that 

works for Web server stressing, benchmark applications on the 

Apache web server using ApacheBenchmark tools and on 

Nginx and OpenLiteSpeed web servers using the Weighttp 

tool. On the web servers side there are monitoring applications 

that cacti to monitor the network to see the amount of traffic 

and resources used by the web server. The flow diagram in 

Figure 2 explains how the testing process works. 

 

Figure 2. Flow Diagram of Testing Process 

 The first step required to install and configure a web 

server on a virtual machine is to install the required packages. 

Figure 3 is a command line for installing packages needed to 

create Apache web server, the packages include Apache web 

server itself, php5.6 as the progrmming language used, mysql-

server as database server used, Phpmyadmin as admin-panel 

of the mysql database, and php 5.6-mysql as the connection 

between the programming language and the database server. 

 

Figure 3. Installing Apache Dependencies Package 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

 The test is performed by activating the service server and 

then accessed by the client using the benchmark AB (apache 

benchmark) tool, which is the default utility on the apache 

web server, so apache benchmark is automatically install when 

we install apache web server. In Figure 4 the benchmark 

apache tool used in the client to quantify the benchmark 

performance of the web server cluster. 

 

Figure 4. Command For Do the Benchmark 

Information: 

• -c 100 = number of concurrent connections, as many as 100 

connections simultaneously. 

• -n 1000 = number of requests sent, total 1000 requests. 

• http://domain.com is the domain of the website to be tested. 

 Figure 5 shows the result of stressing the web server using 

ApacheBencmark. 

 

Figure 5. Benchmark Result 

 From the results of comparison testing has been do, by 

benchmarking web servers that use reverse proxy with those 

who do not use reverse proxy. By testing several major web 

pages. The first test result is benchmarking Apache2 web 

server using and not using reverse proxy. Use the following 

parameters: 

• Request: 1000 

• Concurention: 100 – 1000 

• Page: http://domain.co.id/ 

#ab -c 100 -n 1000 http://domain.co.id 

Table 1 

[root@auliyahanif ~# apt-get install apache2 

[root@auliyahanif ~# apt-get install php5.6 

[root@auliyahanif ~# apt-get install libapache2-

mod-auth-mysql 

[root@auliyahanif ~# apt-get install php5.6-mysql 

[root@auliyahanif ~# apt-get install mysql-server 

[root@auliyahanif ~# apt-get install phpmyadmin 

[root@client# ab –n 1000 –c 100 http://domain.com 

http://interpath.co.id/
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Apache Network Traffic Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (bits) Average (bits) 

100 1,03k 3,04k 

200 2,76k 3,68k 

300 3,99k 4,32k 

400 5,87k Overload 

500 6,44k Overload 

600 8,68k Overload 

700 8,97k Overload 

800 9,58k Overload 

900 9,81k Overload 

1000 11,67k Overload 

Table 2 

Apache Physical Memory Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (Bytes) Average (Bytes) 

100 597,10M 791,87M 

200 551,63M 918,76M 

300 573,66M 1002,74M 

400 591,33M Overload 

500 588,87M Overload 

600 563,12M Overload 

700 598,99M Overload 

800 600,02M Overload 

900 623,81M Overload 

1000 664,95M Overload 

Table 3 

Apache CPU Utilization Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (%) Average (%) 

100 10 38 

200 13 44 

300 13 50 

400 16 Overload 

500 16 Overload 

600 18 Overload 

700 19 Overload 

800 20 Overload 

900 23 Overload 

1000 23 Overload 

 The second test result is benchmarking Nginx web server 

that uses and which does not use reverse proxy. Use the 

following parameters: 

• Request: 1000 

• Concurention: 100 - 1000 

• Page: http://domain.co.id/ 

#ab -c 100 -n 1000 http://domain.co.id 

Table 4 

Nginx Network Traffic Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (bits) Average (bits) 

100 1,63k 3,84k 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (bits) Average (bits) 

200 2,96k 3,98k 

300 4,59k 4,72k 

400 6,07k Overload 

500 6,74k Overload 

600 8,98k Overload 

700 9,37k Overload 

800 9,98k Overload 

900 10,41k Overload 

1000 11,97k Overload 

Table 5 

Nginx Physical Memory Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (Bytes) Average (Bytes) 

100 501,25M 797, 27M 

200 551,63M 813,96M 

300 583,46M 902,14M 

400 595,73M Overload 

500 608,47M Overload 

600 613,92M Overload 

700 638,79M Overload 

800 645,62M Overload 

900 668,31M Overload 

1000 680,95M Overload 

Table 6 

Nginx CPU Utilization Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (%) Average (%) 

100 15 41 

200 19 53 

300 20 69 

400 22 Overload 

500 24 Overload 

600 25 Overload 

700 27 Overload 

800 30 Overload 

900 33 Overload 

1000 37 Overload 

 The third test result is benchmarking OpenLiteSpeed web 

server that uses and which does not use reverse proxy. Use the 

following parameters: 

• Request: 1000 

• Concurention: 100 - 1000 

• Page: http://domain.co.id/ 

#ab -c 100 -n 1000 http://domain.co.id 

Table 7 

OpenLiteSpeed Network Traffic Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (bits) Average (bits) 

100 4,28k 5,94k 

200 5,78k 7,83k 

http://domain.co.id/
http://domain.co.id/
http://domain.co.id/
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Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (bits) Average (bits) 

300 7,29k 9,28k 

400 8,36k Overload 

500 10,37k Overload 

600 11,37k Overload 

700 12,37k Overload 

800 14,98k Overload 

900 15,34k Overload 

1000 17,84k Overload 

Table 8 

OpenLiteSpeed Physical Memory Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (Bytes) Average (Bytes) 

100 610,60M 831,17M 

200 650,36M 981,96M 

300 672,96M 1073,14M 

400 698,71M Overload 

500 739,70M Overload 

600 773,25M Overload 

700 898,19M Overload 

800 900,79M Overload 

900 927,26M Overload 

1000 969,18M Overload 

Table 9 

OpenLiteSpeed CPU Utilization Test Results 

Concurention 
Reverse Proxy 

Tanpa Reverse 

Proxy 

Average (%) Average (%) 

100 21 58 

200 24 64 

300 26 90 

400 37 Overload 

500 39 Overload 

600 48 Overload 

700 49 Overload 

800 60 Overload 

900 63 Overload 

1000 73 Overload 

5. CONCLUSION 

 From the data tests result that have been done can be 

analyzed that Apache web server is a web server with memory 

consumption, CPU consumption, and the smallest traffic 

compared with two other web server that is Nginx and 

OpenLiteSpeed. This is because Apache uses additional tools 

to reverse proxy is squid and squid service is place on the 

front-end server in front of the actual web server. 

 From the results of the analysis in testing reverse proxy 

server, it can be conclude several things: 

(1) Web server with reverse proxy can serve more 

demand than without using reverse proxy. 

(2) Apache web server is a web server with memory 

consumption, CPU consumption, and the smallest 

traffic compared to two other web servers namely 

Nginx and OpenLiteSpeed. 
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Abstrak 

 

4G merupakan teknologi seluler generasi ke-4 (4G) yang menggunakan teknologi berbasis IP. Jaringan 4G di desain 

untuk beroperasi pada frekuensi 1800 MHz. Pada lokasi yang terdapat sinyal 4G yang buruk dibutuhkan sebuah 

repeater. Repeater adalah suatu alat yang berfungsi memperkuat sinyal 4G. Repeater terdiri dari rangkaian receiver 

untuk menerima sinyal 4G yang ditangkap oleh antena penerima, rangakain penguat untuk menguatkan sinyal, dan 

rangkaian transmitter untuk meneruskan sinyal yang telah dikuatkan ke antena pemancar. Pada tugas akhir ini dibahas 

tentang rancang bangun antena octaquad omnidirectional yang berfungsi sebagai pemancar repeater untuk aplikasi 

penguat sinyal 4G pada frekuensi 1800 MHz. Hasil pengujian parameter antena adalah gain = 5,93 dB, VSWR = 

1,3149, return loss = -17,792 dB, dan pola radiasi omnidirectional. Pengujian fungsi antena dilakukan di berbagai lokasi 

menggunakan provider Telkomsel, Indosat, XL, dan 3. Hasil pengujian yang didapat adalah kuat level sinyal tiap 

provider di tiap lokasi. 

 

 
DESIGNING AND BUILDING OCTAQUAD ANTENNA AS THE TRANSMITTER OF A REPEATER FOR 

APPLICATION OF AMPLIFYING 4G SIGNAL  AT A FREQUENCY OF 1800 MHZ 

 

Abstract 
 

4G is the 4th generation (4G) cellular technology that uses IP-based technology. The 4G network is designed to operate 

at 1800 MHz. In locations where a bad 4G signal is needed a repeater. Repeater is a device that functions to strengthen 

the 4G signal. The repeater consists of a receiver circuit to receive the 4G signal that is captured by the receiving 

antenna, the amplifier circuit to amplify the signal, and the transmitter circuit to forward the signal that has been 

amplified to the transmitter antenna. This final project discusses the design of octaquad omnidirectional antenna which 

functions as a repeater transmitter for 4G signal amplifier applications at 1800 MHz frequency. The test results of 

antenna parameters are gain = 5.93 dB, VSWR = 1.3149, return loss = -17.779 dB, and omnidirectional radiation 

pattern. Testing of antenna functions is carried out at various locations using providers Telkomsel, Indosat, XL, and 3. 

The test results obtained are strong signal levels per provider in each location. 

 

 
Keywords: 4G, Octaquad, Omnidirectional, Repeater 

 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Perkembangan teknologi komunikasi seluler semakin 

pesat mulai dari 2G, 3G, hingga kini sudah sampai 4G. 

Sistem 4G merupakan pengembangan dari 2G dan 3G 

yang menyediakan jaringan dengan bandwidth yang 

besardan beroperasi pada frekuensi 1800 MHz. 

 

Ketika sinyal 4G ditransmisikan, kemungkinan sinyal 

tersebut akan mengalami pelemahan yang dapat 

diakibatkan oleh beberapa faktor seperti udara, cuaca, 

maupun obstacle yang dapat  menghalangi pancaran 

sinyal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu 

repeater yang dapat menguatkan sinyal yang telah 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

32 

 

dipancarkan oleh agar pengguna dapat menerima sinyal 

dalam kondisi baik. 

 

Pada umumnya antena pemancar yang digunakan pada 

aplikasi penguat sinyal 4G adalah antena yang 

mempunyai pola radiasi omnidirectional karena  

pancaran sinyalnya yang memancar kesemua arah dapat 

menjangkau keseluruh ruangan. Antena yang cocok 

untuk aplikasi tersebut adalah octaquad omnidiectional. 

Antena octaquad omnidirectional adalah antena quad 

yang memiliki 8 elemen yang disusun melingkar 

sehingga menghasilkan pola radiasi omnidirectional. 

 
Pada tugas akhir kali ini akan dirancang antena 

octaquad omnidirectional yang diharapkan berfungsi 

sebagai antena pemancar repeater untuk aplikasi 

penguat sinyal 4G pada frekuensi 1800 MHz. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa tahapan untuk 

membuat dan mengaplikasikan antena octaquad 

omnidirectional. Tahapan tahapan tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

  

 
 

Gambar 1. Flowchart Perancangan Antena Octaquad 

Omnidirectional 

 
Tahap pertama dalam perancangan adalah menentukan 

spesifikasi antena. Spesifikasi  antena  tersebut  terdiri  

dari nilai parameter yang diharapkan dan juga    

spesifikasi    bahan    yang    akan digunakan. Nilai 

parameter yang diharapkan ditunjukan oleh Tabel 1. 

 

 

 

 

Tabel 1. Spesifikasi Parameter Antena  

 

Parameter Nilai Parameter 

Frekuensi Kerja 1800 MHz 

Return Loss ≤ -10 dB 

VSWR ≤ 2 

Pola radiasi Omnidirectional 

Gain > 3 dB 

Impedansi 47,5 Ω – 52,5 Ω 

Software Simulasi CST Studio Suite   
2014 

 
Spesifikasi bahan yang digunakan ditunjukan oleh Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Spesifikasi Bahan Antena  

 

Bagian Material 

Quad Kawat tembaga email 

diameter 1.5 mm 

Konektor SMA Male 

Kabel 

 

Koaksial Semirigid RG-402 

50 Ω 

Reflector PCB FR-4 (epoxy) single 

layer 

 

Setelah menentukan spesifikasi antena, tahap 

selanjutnya adalah membuat perhitungan dimensi 

antena. Pertama tama adalah menghitung panjang 

gelombang dengan menggunakan rumus: 

 

𝜆     =
𝐶

𝑓
                (1) 

𝜆     =
3 𝑥 108 m/s

1,8 𝑥 109 Hz
 

𝜆     = 0,167 𝑚 
 

Setelah mendapat nilai 𝜆  , selanjutnya adalah 

menghitung panjangn elemen quad, dengan 

menggunakan rumus: 

e =  1/4 𝞴               (2) 

e =  1/4 x 0,167 m 

e  = 41,75 mm 

 

Perhitungan selanjutnya adalah menghitung sudut antar 

quad dengan menggunakan rumus: 

 

α =  360° x  1/8               (3)                                             

α =  45° 

 

Setelah mendapat nilai α, perhitungan selanjutnya 

adalah mencari panjang semirigid menggunakan rumus: 

Length= 𝜆                (4) 

Length= 167 mm 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan bentuk 

antena seperti yang ditunjukan oleh Gambar 2.  

 

 
 

Gambar 2. Rancangan Antena Octaquad Tampak 1 

 

Gambar 2 menunjukan rancangan antena octaquad 

tampak 1 yang menampilkan ukuran dari diameter 

semirigid. Rancangan Tampak 2 yang menampilkan 

tampak samping antena,  ditunjukan oleh Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Rancangan Antena Octaquad Tampak 2 

 

Tampak berikutnya adalah tampak 3 merupakan tampak 

atas antena yang ditunjukan oleh Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Rancangan Antena Octaquad Tampak 3 

 

Selanjutnya adalah melakukan simulasi hasil rancangan 

awal antena. Dari hasil simulasi antena didapat nilai 

return loss sebesar -1,6615708 dB seperti yang 

ditunjukan oleh Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Return loss 

 

Parameter selanjutnya adalah VSWR sebesar 10,486896 

seperti yang ditunjukan oleh Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. VSWR 

 

Hasil rancangan awal belum sesuai dengan spesifikasi. 

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanklah optimasi. 

Optimasi pertama adalah penambahan reflector untuk 

menambah nilai gain. Reflector terbuat dari PCB single 

layer FR-4 dengan ukuran sisi satu 𝜆 dan jarak reflector 

dengan ujung koaksial adalah ¼ 𝜆. Hasil Penambahan 

reflector pada antena ditunjukan oleh Gambar 7 dan 8. 

 

 
 

Gambar 7. Ukuran isi Reflector 

 

d = OuterDiameterThickness 

ϕ outer = OuterDiameter 

ϕ inner = InnerDiameter 

ct = Core terbuka 
e = Panjang quad 

r = Jari – jari kawat tembaga 

length = panjang semirigid 

a = sudut antar quad 

spcb = Panjang sisi PCB 
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Gambar 8. Jarak Reflector dengan ujung koaksial 

 

Selain penambahan reflector, optimasi dilakukan 

dengan mengubah nilai parameter antena. Perbandingan 

parameter simulasi sebelum dan setelah optimasi 

ditunjukan oleh Tabel 3. 

 
Tabel 3. Perbandingan Dimensi Antena Sebelum dan 

Seesudah Optimasi 

 

Nama Sebelum (mm) Sesudah(mm) 

e 41,75 58 

length 100 130 

j 41,75 60 

spcb 167 190 

 

Setelah dilakukan optimasi, didapat nilai terbaik dari 

tiap parameter yang diujikan. Dari hasil optimasi, 

didapat nilai return loss sebesar -29,052557 dB yang 

ditunjukan oleh Gambar 9. 

 

 
 

Gambar 9. Return Loss Hasil Optimasi 

 

Nilai VSWR yang didapat adalah 1,0731131 seperti 

yang ditunjukan oleh Gambar 10. 

 

 
 

Gambar 10. VSWR Hasil Optimasi 

 

Nilai gain yang didapat adalah 5,297 dB seperti 

ditunjukan oleh Gambar 11. 

 

 
 

Gambar 11. Gain Hasil Optimasi 

 

Pola radiasi yang didapat adalah omnidirectional Seperti 

yang ditunjukan oleh Gambar 12. 

 

 
 

Gambar 12. Pola Radiasi Hasil Optimasi 

 

Impedansi yang didapat adalah 50 Ω seperti yang 

ditunjukan oleh Gambar 13. 

 

 
 

Gambar 13. Impedansi Hasil Optimasi 

 

Setelah simulasi selesai, langkah selanjutnya adalah 

fabrikasi antena. Gambar 14 menunjukan hasil fabrikasi 

antena octaquad omnidirectional. 

 

 
 

Gambar 14. Hasil Fabrikasi Antena Octaquad 

Omnidirectional 

j = Jarak PCB dengan 

ujung atas  semirigid 

Gain = 

5,297 
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3. Hasil Dan Pembahasan 
 

Setelah dilakukan tahap perancangan, tahap selanjutnya 

adalah pengukuran parameter antena hasil fabrikasi. 

Parameter pertama yang diukur adalah return loss. Nilai 

return loss yang didapat adalah -17,792 dB seperti yang 

ditunjukan oleh Gambar 15.  

 

 
 

Gambar 15. Pengukuran Return Loss 

 
Parameter selanjutnya adalah VSWR.    Nilai   VSWR   

yang   didapat adalah 1,3149 seperti yang ditunjukan 

oleh Gambar 16. 

 

 
 

Gambar 16. Pengukuran VSWR 

 

Parameter selanjutnya adalah impedansi. Nilai 

impedansi yang didapat adalah 49,551 Ω seperti yang 

ditunjukan oleh Gambar 17. 

 

 
 

Gambar 17. Pengukuran Impedansi 

 

Parameter selanjutnya adalah pola radiasi. Pola radiasi 

yang dihasilkan adalah omnidirectional seperti yang 

ditunjukan oleh Gambar 18. 

 

 
 

Gambar 18. Pengukuran Pola Radiasi 

 

Parameter selanjutnya adalah gain. Pengukuran gain 

dilakukan dengan perbandingan. Pada saat antena 

octaquad sebagai receiver, nilai yang didapat adalah -

58,88 dB. Pada saat antena octaquad sebagai 

transmitter, nilai yang didapat adalah -60,81 dB. Untuk 

menghitung gain, digunakan rumus sebagai berikut: 

G = Prq – Pr2 + Gref                (5) 

 = -58,88 dB – (-60,81) dB  

   + 4 dB 

G = 5,93 dB 

Setelah melakukan pengujian parameter antena, 

selanjutnya adalah melakukan pengujian fungsi antena 

sebagai penguat sinyal 4G. Pengujian dilakukan 

menggunakan 4 Provider berbeda yaitu Indosat, 

Telkomsel, XL, dan 3 di 3 lokasi berbeda yaitu Lab 

Telkom PNJ, Bambon Raya, dan Cibubur.  

 

Pengujian pertama dilakukan di Lab Telekomunikasi 

PNJ. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Pengujian di Lab Telekomunikasi PNJ 

 

Provider 
Tanpa Penguat 

Sinyal (dBm) 

Microstrip – 

Octaquad (dBm) 

Telkomsel - -82,7 

Indosat  -90,9 -72,9 

3 -98,6 -77,3 

XL -99,9 -88,0 

 

Nilai terbaik adalah Indosat dengan RSRP sebesar -72,9 

dBm. Pengujian selanjutnya dilakukan di Bambon Raya 

yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Pengujian di Bambon Raya 

 

Provider 
Tanpa Penguat 

Sinyal (dBm) 

Microstrip – 

Octaquad (dBm) 

Telkomsel - -79,6 

Indosat  -100,4 -73,8 

3 -103,7 -70,7 

XL - -89,8 

 
Nilai terbaik pada Bambon Raya adalah 3 dengan RSRP 

-70,7 dBm. Pengujian selanjutnya dilakukan di Cibubur 

yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Pengujian di Cibubur 

 

Provider 
Tanpa Penguat 

Sinyal (dBm) 

Microstrip – 

Octaquad (dBm) 

Telkomsel - - 

Indosat  -92,4 -82,4 

3 -88,5 -79,0 

XL -85,4 -65,2 

 
Nilai terbaik adalah XL dengan RSRP -65,2 dBm. 

Konfigurasi antena terbaik dari ketiga lokasi pengujian 

tersebut adalah konfigurasi antena mikrostrip dan 

octaquad. 

 

4. Kesimpulan 
 

Dari hasil pembahasan bab sebelumnya, dapat dibuat 

kesmipulan sebagai berikut: 

1. Hasil simulasi dari antena octaquad omnidirectional 

adalah VSWR sebesar 1,0731128, return loss 

sebesar -29,052587 dB , impedansi yaitu 50 Ω , pola 

radiasi omnidirectional, dan gain sebesar 5,297 dB. 

Hasil ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan. 

2. Hasil pengujian dari antena octaquad 

omnidirectional adalah VSWR sebesar 1,3149, 

return loss sebesar -17,792 dB, impedansi yaitu 

49,551 Ω , pola radiasi omnidirectional, dan gain 

sebesar 5,93 dB. Hasil ini sudah sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan. 

3. Pada lokasi pengujian di Lab Telekomunikasi PNJ, 

provider terbaik adalah Indosat Ooredoo dengan 

rata-rata RSRP yaitu -72,9 dBm. konfigurasi antena 

terbaik yaitu antena mikrostrip dan octaquad. 

Ketinggian antena octaquad terbaik adalah 150 cm. 
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Abstrak 
 

Tranksaksi online terdapat nomer tiket otomatis yang digunakan untuk membedakan transaksi setiap pembeli. Contohnya 

dalam transaksi pembelian barang pada online shop, setiap transaksi pembelian dibedakan melalui tambahan tiga digit di 

belakang nominal untuk memudahkan dalam pembayaran. Masalah yang dihadapi oleh pemilik online shop adalah saat 

login internet banking BRI adanya autentifikasi pengguna dengan memasukkan kode Captcha. Proses ini berulang, karena 

ada pembatasan durasi untuk akses ke sistem. Diperlukan proses pengecekan mutasi rekening secara otomatis yang 

mampu membaca serta mengenali karakter citra Captcha tersebut. Pada penelitian ini, kami mengusulkan metode 

Template Matching dalam mengenali karakter pada citra Captcha. Dataset sebanyak 300 citra diambil dari website 

internet banking BRI. Langkah pertama adalah konversi ekstensi dari .png ke .jpg. Setelah citra dikonversi ke ekstensi .jpg 

langkah berikutnya adalah pre-processing untuk memperbaiki citra dari derau/noise yang ada. Citra hasil preprocessing 

yang sudah diperbaiki kualitasnya, selanjutnya pemisahan objek dan background menggunakan Otsu. Kemudian proses 

pelabelan dan segmentasi. Karakter yang ada kemudian diproses menggunakan metode Template Matching supaya dapat 

dikenali sebagai angka. Hasil percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa metode yang kami usulkan mampu 

mengenali karakter pada citra dengan tingkat akurasi 93.5%. Kesalahan dalam pengenalan karakter dikarenakan adanya 

karakter yang bersinggungan.  

 

CHARACTER DETECTION IN CAPTCHA IMAGE INTERNET BANKING LOGIN USING TEMPLATE 

MATCHING. Online transaction contain automatic ticket number that is used to unique transactions for customer. For 

example in the purchase transaction in the online shop, each purchase transactions are distinguished through an additional 

for last three digits of nominal to facilitate payment. The problem is entering captcha code for BRI internet banking login. 

This procedure is repeated, because limitation time for access. It is necessary to check the account mutation automatically 

which is able to read and recognize the character of the Captcha image. In this study, we propose method in recognizing 

characters in Captcha images using Template Matching. 300 dataset images taken from the BRI internet banking website. 

The first step is to convert the extension from .png to .jpg. Second step is pre-processing to enhance the image from noise. 

Third step is separating objects and background using Otsu thresholding. Fifth step is labeling and segmentation. Last 

Step is identifying the characters using the Template Matching to get numbers. The results of experiments that have been 

carried out, found that method proposeed is able to recognize numbers with an accuracy 93.5%. Invalid number in 

character recognition are due to the characters that intersect. 

 

 
Keywords: captcha, character recognition, template matching, internet banking, online shopping.  

 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Perkembangan jumlah konsumen online di Indonesia 

semakin meningkat. Pada 2016, riset dari eMarketer 

memperkirakan jumlah tersebut akan mencapai 8,6 juta 

orang yang berbelanja melalui internet. Angka ini 

meningkat dari tahun sebelumnya 7,9 juta orang. Dengan 

bertambahnya jumlah penduduk yang mengenal internet 

seiring lahirnya generasi Z (Gen Z) yang lahir di era 

digital membuat kebiasaan belanja barang dan jasa yang 

sebelumnya secara konvensional akan beralih menjadi 

online[1]. Dalam tranksaksi online shopping terdapat 

tiket otomatis yang nantinya digunakan untuk 

membedakan transaksi yang sudah masuk. Contohnya 

dalam transaksi pembelian barang pada website 

tokopedia.com, setiap transaksi pembelian akan 
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dibedakan melalui jumlah tambahan nominal harga yang 

disebut tiket otomatis (Code Unique) untuk memudahkan 

dalam pembayaran transfer ke rekening penjual. 

Banyaknya jumlah transaksi yang terjadi membuat 

pemilik online shop kesulitan dalam mengecek dan 

mengetahui mutasi saldo yang sudah masuk atau belum 

karena harus melihat kembali tranksaksi satu persatu 

yang berakibat lamanya pelayanan suatu transaksi dan 

tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam 

proses pengecekan.  Masalah lain yang dihadapi oleh 

pemilik online shopping adalah pada saat login internet 

banking Bank BRI ketika akan mengecek apakah transfer 

dari pembeli sudah masuk ke rekening adalah 

autentifikasi pengguna dengan memasukkan kode 

Captcha. Sehingga, dari permasalahan tersebut 

diperlukan pengecekan mutasi secara otomatis pada 

sebuah sistem komputer yang mampu membaca serta 

mengenali pola karakter citra Captcha tersebut. Salah 

satu cara yang populer untuk mengenali karakter pada 

berbagai jenis dokumen adalah Optical Character 

Recognition (OCR) dengan metode Template Matching 

yang diharapkan dapat membaca dan mengenali kembali 

bentuk-bentuk atau pola-pola citra karakter Captcha 

secara tepat. Pengenalan karakter citra plat nomer 

kendaraan, menggunakan keseluruhan 30 data sampel 

dengan total 238 karakter dengan tingkat keberhasilan 

80,25%[2]. Template Matching adalah sebuah teknik 

dalam pengolahan citra digital untuk menemukan bagian-

bagian kecil dari gambar yang cocok dengan template 

gambar. Metode Template Matching merupakan salah 

satu metode yang digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana otak kita mengenali kembali bentuk-bentuk 

atau pola-pola. Dalam hal ini dapat menjadi solusi 

pengguna online shop untuk mengenali karakter citra 

Captcha ini yang bertujuan memberi kemudahan dalam 

pengecekan mutasi saldo secara otomatis. 

 

Pengamanan autentifikasi maupun transaksi pada 

internet banking yang ada di Indonesia ada yang 

menggunakan citra captcha sebagai alat konfirmasi 

bahwa pengguna yang sedang aktif melakukan login atau 

transaksi bukanlah sebuah robot/mesin peretas. Sebuah 

survery mengenai kemanan captcha dilakukan oleh Soni, 

dkk[1] mendapati bahwa terdapat beberapa jenis dari 

captcha yang dapat digunakan untuk sistem kemanan dan 

bagaimana cara mengenali karakter dari jenis-jenis 

tersebut juga berbeda. Diperlukan metode pengenalan 

karakter Optical Character Recognition (OCR) pada citra 

captcha untuk dapat melakukan login ke internet banking 

secara otomatis. Secara umum terdapat dua pendekatan 

untuk melakukan OCR, pendekatan pengolahan citra 

dengan teknik Template Matching dan dengan teknik 

Kecerdasan Buatan. Template Matching Correlation 

telah diujicobakan pada citra captcha dengan keragaman 

variasi noise, jenis dan ukuran font, serta derajat 

kemiringan tetapi belum diujicobakan pada citra captcha 

yang memiliki teks yang berhimpit [3]. Template 

matching juga pernah diujicobakan pada citra plat nomer 

mobil, dengan 30 data sampel dan 238 karakter dengan 

tingkat keberhasilan 80,25%[2], akan tetapi teks pada 

citra plat mobil juga tidak ada yang berhimpit. Dengan 

pendekatan kecerdasan buatan, penelitian yang dilakukan 

oleh Ye Wang dan Mi Lu novel adaptive algorithm 

berhasil mengenali karakter pada citra captcha dengan 

rata-rata nilai akurasi 70.78%[4]. Sliding window based 

pada neural network juga dilakukan oleh Hussain, dkk 

dengan tingkat keberhasilan mencapai 95.5% dalam 

pengenalan karakter[5]. 

 

2. Metode Penelitian  
 

Proses sistem yang diusulkan diawali dengan pemilihan 

dataset citra captcha. Dataset diambil dari website 

internet banking Bank BRI, kemudian citra dikonversi 

ekstensinya dari .png ke .jpg. Setelah citra dikonversi ke 

ekstensi .jpg langkah berikutnya adalah pre-processing 

untuk memperbaiki citra dari derau/noise yang ada. Citra 

hasil pre-processing yang sudah diperbaiki kualitasnya, 

selanjutnya dipisiahkan antara objek dan backgroundnya 

menggunakan metode thresholding Otsu. Objek yang 

sudah terpisah dengan background kemudian 

disegmentasi dan selanjutnya dicrop per-karakter. 

Karakter-karakter yang sudah didapatkan kemudian 

diproses menggunakan metode Template Matching 

supaya dapat dikenali sebagai angka yang sesuai dengan 

dengan citra template yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menghitung 

akurasi hasil pengenalan karakter. Gambar 1 

menunjukkan bagaimana sistem ini akan berjalan. 

 

2.1 Preprocessing 
 

Proses pre-processing diperlukan untuk memperbaiki 

kualitas citra yang dianalisa. Citra yang dipreprocessing 

dalam bentuk 1 kanal saja (red/green/blue). Dalam 

penelitian ini, kanal yang dipilih adalah kanal hijau 

(green) yang kemudian diperbaiki kualitasnya. Gambar 2 

menunjukkan perbedaan kualitas citra masing-masing 

kanal dan citra hasil pre-processing. 

 

2.2 Pemisahan Objek dan Background 
 

Proses berikutnya dalam penelitian ini adalah pemisahan 

objek karakter angka dan background yang ada pada 

captcha. Sesuai dengan karakteristik citra yang 

disebutkan sebelumnya bahwa citra tersebut memiliki 

background gradasi warna dari putih ke hitam. Maka 

untuk memisahkan background dan objek yang akan 

dikenali adalah dengan menggunakan metode 

thresholding Otsu. Metode ini dapat membedakan objek 

dan background, sehingga akan terlihat jelas bahwa objek 

berwarna hitam dan background berwarna putih. Berikut 

merupakan contoh hasil pemisahan objek dan 

background. Nilai T yang optimal dapat ditentukan 

dengan cara try and error dan disajikan pada gambar 3. 
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3.3 Segmentasi 
 

Setelah mendapatkan point of interest (objek karakter 

angka) pada proses sebelumnya, langkah berikutnya 

adalah segmentasi per karakter setiap angka. Segmentasi 

karakter angka dengan pelabelan pada hasil cropping 

dengan ukuran setiap karakter angka berukuran 14 x 30 

piksel, disajikan pada gambar 4. 

 

3.4 Pengenalan Karakter 
 

Setelah mendapatkan objek setiap angka (setiap citra 

captcha memiliki 4 buah angka), langkah berikutnya 

adalah mengenali angka tersebut mulai dari angka 0 

sampai dengan 9. Metode yang digunakan untuk 

mengenali karakter adalah Template Matching. Karakter 

angka yang sudah didapatkan kemudian dikorelasikan 

dengan database angka ukuran kecil dan besar sebanyak 

20 citra. Citra karakter hasil cropping yang memiliki nilai 

korelasi terbesar dengan database angka yang ada, 

merupakan representasi dari angka yang sebenarnya. 

 

Mulai

Selesai

Citra 

Capthca

Download Citra 

dari web Internet 

Banking BRI

Konversi .png ke .jpg

Citra .jpg

Pre-processing

Citra hasil pre-

processing

segmentasi

Citra /

karakter

Pengenalan Angka 

(Template Matching)

Text karakter 

angka

Hitung Akurasi

 
 

Gambar 1.  Sistem pengenalan karakter pada citra capthca 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Gambar 2. Perbedaan kualitas citra setiap kanal: 

(a) Red, (b) Green, (c) Blue 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Gambar 3. Threshold Pemisahan Background 

dan Objek: (a) T=0.01, (b) T=0.05, (c) T=0.1 

 

 

 
 

Gambar 4. Segmentasi citra pada masing-masing citra 

karakter 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Jumlah citra Captcha yang di uji sebanyak 300 yang 

diambil dari halaman internet banking BRI. Tujuan 

pengujian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dan 

kegagalan dari sistem untuk mengukur keakuratan, dan 

nantinya dapat ditarik kesimpulan sesuai pengamatan 

dari pengujian. Contoh 5 hasil pengujian percobaan 

pertama dan kedua disajikan pada tabel 1 dan 2. 

Pengambilan nilai kecocokan menggunakan pendekatan 

statistik dan untuk proses identifikasi karakter 

menggunakan algoritma Template Matching dimana 

nilai kecocokan diambil dari nilai jumlah piksel yang 

mendekati atau bahkan sama pada setiap karakter pada 

citra Captcha. Nilai jumlah piksel didapatkan 

mengunakan analisis citra piksel biner yang tanpa 

gangguan. Nilai jumlah piksel karakter akan proses 

dengan algoritma Template Matching. Selanjutnya akan 

diketahui jumlah piksel karakter yang cocok dengan 

jumlah piksel karakter dataset template. Hasil akurasi 

dari data uji deteksi kecocokan dengan dataset template 

yang berjumlah 100 data uji. Evaluasi akurasi dilakukan 

dengan perhitungan model confusion matriks dapat 

dilihat pada tabel 2. Tingginya akurasi pengenalan 

karakter pada citra Captcha dikarenakan pada percobaan 

pertama adalah sedikitnya karakter pada citra yang 

overlap, sedangkan pada percobaan kedua dengan citra 

captcha yang banyak terjadi orverlap tiap karakternya, 

menjadikan akurasi menurun. Hal ini ditunjukkan pada 

gambar 4. 

 

Terlihat pada gambar 4 dan 5, bahwa jika ada karakter 

yang bersinggungan atau ada piksel warna putih lain dari 

hasil cropping tiap katakter. Pendeteksian karakter yang 

dilakukan menghasilkan angka yang tidak sesuai dengan 

yang seharusnya. Karena nilai piksel karakter tidak sama 

dengan Template.  

 

 
Tabel 1. Hasil Uji Coba Pertama pada 5 Citra 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

40 

 

 

No  Citra Terbaca Benar Salah 

1 

 

7639 4 0 

2 

 

3710 4 0 

3 

 

1476 4 0 

4 

 

6243 4 0 

5 

 

3852 4 0 

 
Tabel 2. Hasil Uji Coba Kedua pada 5 Citra 

 

No  Citra Terbaca Benar Salah 

1 

 

7500 3 1 

2 

 

3 97 3 1 

3 

 

3 07 3 1 

4 

 

306 3 1 

5 

 

9094 3 1 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Gambar 5. Citra Biner dan Segmentasi per karakter (a) 

Citra Biner (b) Citra karakter pertama, terlihat ada 

tambahan area putih di sebelah kanan sehingga diteteksi 

sebagai angka 9 (c) Citra karakter kedua, terdapat lebihan 

area putih di sebelah kiri, namun masih dideteksi angka 0 

(d) Citra karakter ketiga, terdapat tambahan area putih 

dari potongan piksel citra keempat (e) Citra karakter 

keempat, terdapat tambahan area putih dari potongan 

piksel citra ketiga. 

 

 

4. Kesimpulan 

 
Pengenalan karakter pada citra captcha auntentifikasi 

internet banking bank BRI memiliki tingkat keberhasilan 

93,5%. Kesealahan pengengenalan karakter banyak 

diakibatkan oleh karakter yang behimpit pada citra, 

sehingga pada proses segmentasi dan cropping terjadi 

objek yang overlap. Hal ini mengakibatkan proses 

Templat Matching menjadi kurang baik dikarenakan area 

yang bukan objek dianggap sebagai objek, sehingga bisa 

mempengaruhi nilai korelasi antara objek dengan 

database template yang mengakibatkan kesalahan deteksi 

karakter. Pada penelitian selanjutnya diharapkan ada 

perbaikan pada proses segmentasi dan cropping supaya 

tidak terjadi objek yang overlap, atau dengan pendekatan 

kecerdasan buatan sehingga sistem lebih robust terhadap 

variasi citra captcha. 
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Abstrak 

 
Saat ini perkembangan sistem keamanan ruangan berkembang dengan pesat. Begitu pula dengan perkembangan 

media transmisi yaitu jaringan FTTH, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sistem keamanan 

ruangan. Face recognition atau pengenalan wajah adalah sebuah teknologi system keamanan yang digunakan dalam 

berbagai aplikasi dengan mengidentifikasi wajah manusia menggunakan gambar digital. Raspberry Pi digunakan 

sebagai mikrokontroler untuk menjalankan sistem pengenalan wajah ini dan menggunakan camera modul dari 

Raspberry Pi yaitu Pi Camera untuk memfoto pengguna ruangan. Sketch sistem ini menggunakan bahasa Phyton. 

Sistem keamanan ini menggunakan solenoid door lock yang berfungsi sebagai kunci ruangan. Pengenalan wajah ini 

melakukan pencocokan image dengan image yang berada di web server. Pengujian alat dapat mencocokan wajah 

dengan berbagai threshold kemiripan wajah Pada alat ini juga terdapat sistem back up untuk sistem keamanan 

ruangan dengan menggunakan PIN yang sudah terdaftar di database.. Hasil pengujian alat ini dapat mencocokan 

hingga 80% pada resolusi 720x480 dilakukan pada kondisi pencahayaan yang berbeda dengan nilai tingkat 

keberhasilan tertingi yaitu 64% dari 25 kali percobaan. Keberhasilan dalam mengenali wajah ini untuk mengaktifkan 

solenoid door lock sehingga pintu ruangan terbuka dalam beberapa saat lalu terkunci lagi setelah delay 5 detik. 
 
Kata Kunci: Face recognition, Pi Camera, Python, Raspberry Pi, Solenoid door lock 
 

Abstract 

 
At present the development of the room security system is growing rapidly. Similarly, the development of the 

transmission media is the FTTH network, which can be used to improve the quality of the room security system. Face 

recognition is a security system technology used in various applications by identifying human faces using digital 

images. Raspberry Pi is used as a microcontroller to run this face recognition system and use a camera module from 

the Raspberry Pi that is Pi Camera to photograph users of the room. This sketch system uses Python language. This 

security system uses a solenoid door lock that functions as a key to the room. This face recognition matches the image 

with the image on the web server. Testing tools can match faces with various thresholds of facial similarity. In this 

tool there is also a back up system for room security systems using a PIN that has been registered in the database. 

The test results of this tool can match up to 80% at 720x480 resolution carried out in different lighting conditions. 

with the highest success rate of 64% of 25 trials. Success in recognizing this face to activate the solenoid door lock so 

that the door of the room is open in a few moments and then locked again after a 5 second delay. 
 
Keyword: Face recognition, Pi Camera, Python, Raspberry Pi, Solenoid door lock 
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I. Pendahuluan 

 
Sistem keamanan ruangan saat ini sudah berkembang 

pesat. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut 

terjadi adalah setiap manusia menginginkan keamanan 

dan kenyamanan yang bisa didapatkan jika adanya privasi 

dari suatu ruangan. Teknologi dan media transmisi yang 

berkembang dengan pesat juga menjadi salah satu faktor 

yang mendukung beragamnya sistem keamanan ruangan. 

Dalam bidang teknologi, pengenalan wajah adalah 

sebuah teknologi sistem keamanan yang menggunakan 

kamera sebagai komponen utamanya. Kamera digunakan 

untuk mengenali wajah pengguna ruangan. 

Dalam bidang media transmisi, serat optik merupakan 

media transmisi yang mampu menyalurkan data dalam 

bentuk cahaya dan dapat mengirimkan data dengan 

kapasitas besar. Serat optik dapat diimplementasikan 

menjadi sebuah jaringan fiber fo fhe fome (FTTH), yang 

berarti bahwa jaringan ini bisa sampai ke rumah 

pengguna.  

Pada penelitian ini dibuat rancang bangun sistem 

keamanan ruangan dengan pengenalan wajah terintegrasi 

jaringan FTTH. Teknologi pengenalan wajah ini sangat 

cocok jika menggunakan media transmisi yang 

mempunyai bandwidth yang besar seperti jaringan FTTH 

dikarenakan output dari sistem ini berupa foto hasil 

capture wajah pengguna ruangan. Sistem keamanan ini 

juga dapat dipantau dari jarak jauh dengan memanfaatkan 

jaringan FTTH.  
 

II. Metode Dan Perancangan 

 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan untuk 

membuat sistem keamanan ruangan dengan pengenalan 

wajah. Tahap pertama menentukan spesifikasi alat seperti 

diperlihatkan pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Spesifikasi Alat Sistem Keamanan  

 

Tahap kedua adalah membuat program untuk 

menjalankan system. Dalam sistem ini diperlukan 

registrasi wajah atau memasukkan foto wajah pengguna 

ruangan kedalam database yang terdapat pada Raspberry 

Pi. Alat ini dilengkapi sistem back up keamanan ruangan 

dengan menggunakan keypad matriks. Keypad matriks ini 

digunakan untuk menekan PIN sesuai dengan yang 

terdaftar pada database. Sistem keamanan ini terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. 

Pada sistem keamanan ruangan bagian luar terdapat 

komponen penyusun berupa Pi Camera, sensor ultrasonik, 

keypad matriks, buzzer, dan LED. Pada sistem keamanan 

ruangan bagian dalam terdapat komponen penyusun yaitu 

push button,relay module, dan solenoid. Gambar 7 

memperlihatkan diagram alir sistem keamanan bagian 

luar. 

 

 

No.   Komponen Spesifikasi  

1. Raspberry Pi Versi 3, Model B 

2. Pi Camera Versi 2.1, 8MP 

3. Sensor Ultrasonik HC-SR04  

4. Push Button Input tegangan 5V 

5. Buzzer Frekuensi resonansi 

300 Hz 

6. Solenoid Input tegangan 12V 

7. Keypad  Matriks Matriks 4x3 

8. LED LED RGB 

9. Relay Input tegangan 5V, 

1 channel 

9. ONT Tipe ZTE ZHXN 

F660 
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Mulai

Inisialisasi PIN 

Raspberry Pi

Sensor HC-SR04

Membaca Jarak

Apakah Sensor HC-SR04
Membaca Jarak ≤ 7 cm ?

PiCamera Tidak Aktif

PiCamera Aktif

LED Aktif

Memfoto Wajah

Apakah Foto Memiliki 
Kemiripan Diatas Nilai 

Threshold dengan Foto di 
Database ?

Tidak

Ya

Tidak

Solenoid Tidak Aktif

Ruangan Tidak Terkunci

Delay 5 detik

Solenoid Aktif

Ruangan Terkunci

Selesai

Ya

LED Aktif

Delay 1 detik

Keypad Matriks

Aktif

Memasukkan 

Kode PIN

Apakah Kode PIN 

sesuai?

Buzzer 

Berbunyi

Ya

Tidak

Delay 1 detik

Solenoid Tidak Aktif

Ruangan Tidak Terkunci

Delay 5 detik

Solenoid Aktif

Ruangan Terkunci

Selesai  

Gambar 1. Diagram Alir Sistem Keamanan      

  Ruangan Bagian Luar 

 

Berikut diagram alir sistem ruangan pada bagian 

dalam seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Mulai

Inisialisasi PIN 

Raspberry Pi

Push Button

Ditekan

Solenoid Tidak Aktif

Ruangan Tidak Terkunci

Delay 5 detik

Solenoid Aktif

Ruangan Terkunci

Selesai

Buzzer

Aktif

Delay 1 detik

 

Gambar 2. Diagram Alir Sistem Keamanan     

     Ruangan Bagian Dalam 

Dalam pembuatan alat ini selain menggunakan 

software juga menggunakan hardware. Berikut ini 

memperlihatkan perangkat hardware yang dibuat. 

1. Pi Camera 

Pi Camera digunakan sebagai input utama pada 

keseluruhan sistem ini. Pi Camera akan memfoto wajah 

pengguna ruangan. Pi Camera dipasang pada port camera 

di Raspberry Pi.  Gambar 3 memperhatkan modul Pi 

Camera. 

 

Gambar 3.  Pi Camera 

2. Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik digunakan untuk mengaktifkan Pi 

Camera jika jarak antara pengguna ruangan dengan sensor 

ultrasonik sudah terpenuhi. Gambar 4 memperlihatkan 

sensor ultrasonik  

 

Gambar 4.  Perancangan Sensor Ultrasonik 

 

 

3. Keypad Matriks 

Perancangan keypad matriks ini digunakan 

sebagai input back up untuk memasuki ruangan. Jika 

Pi Camera tidak dapat mengenali wajah maka keypad 

matriks akan aktif. Gambar 5 memperlihatkan keypad 

matriks.  
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 Gambar 5.  Keypad Matriks 

4. Relay 

Relay ini digunakan sebagai saklar atau switch 

listrik yang akan dihubungkan dengan solenoid door 

lock agar dapat dikontrol oleh Raspberry Pi. Relay ini 

akan menerima dan meneruskan logika “1” atau “0” 

yang dikirimkan dari Raspberry Pi ke solenoid door 

lock. Relay akan mengaktifkan solenoid ketika Pi 

Camera mengenali wajah pengguna ruangan yang 

telah terdaftar di database. Modul relay diperlihatkan 

pada Gambar 6. 

 
Gambar 6.  Modul Relay 

 

5. Solenoid Door Lock 

 

Solenoid door lock atau kunci pintu solenoid 

adalah alat elektronik yang dibuat khusus untuk 

pengunci pintu elektrik. Pada perancangan solenoid 

ini, tuas solenoid akan bergerak masuk atau bekerja 

apabila diberi tegangan. Solenoid akan menarik tuas 

saat diberi tegangan minimal 10V hingga 12V. 

Solenoid akan mengunci pintu ruangan dan akan 

terbuka jika pengguna ruangan dikenali wajahnya 

oleh sistem. Setelah terbuka, solenoid akan tertutup 

kembali dengan delay yang telah diberikan. Solenoid 

door lock diperlihatkan pada Gambar 7. 

Power Supply
12V

 

Gambar 7. Solenoid Door Lock 

 

6. LED 

LED digunakan untuk indikator pada sistem. 

LED akan menyala dan mengindikasikan bahwa 

PiCamera aktif. Setelah terjadi proses capture wajah 

pengguna, lalu sistem akan mencocokkan wajah 

tersebut dengan foto yang terdapat di database. 

Kemudian LED akan aktif lagi jika pengguna ruangan 

dikenali wajahnya oleh sistem. LED ini dipasang 

pada GPIO 19. Modul LED diperlihatkan pada 

Gambar 8. 

                                              
Gambar 8. Perancangan LED 
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7. Buzzer 

Buzzer digunakan sebagai indikator di sistem 

alat ini. Buzzer akan berbunyi ketika sistem tidak 

mengenali wajah pengguna ruangan. Namun buzzer 

juga sebagai indikator berhasil masuk ruangan 

dengan kode PIN. Buzzer  dipasang di GPIO 26 

Raspberry Pi. Berikut perancangan buzzer seperti 

pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Perancangan Buzzer 

 

8. Push Button 

Push button digunakan sebagai input untuk 

membuka kunci dari dalam ruangan. Ketika push 

button ditekan maka akan berlogic ‘1’ yang 

mengaktifkan solenoid untuk membuka kunci dari 

dalam ruangan. Push button ini dipasang pada GPIO 

12 di Raspberry Pi. Modul push button diperlihatkan 

pada pada Gambar 10.

                        
Gambar 10. Modul Push Button 

 

III.    Hasil Dan Pembahasan 

  Setelah pembuatan alat, selanjutnya dilakukan 

pengujian. Pengujian dilakukan pada threshold kemiripan 

wajah sebesar 0,5 – 0,8. Hasil pengujian pada threshold 

0,5 seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Hasil Pengujian Pada Threshold 0,5 

No. 

Percobaan 
Wajah ke- Keterangan 

Bobot 

Kemiripan 

(x100%) 

1 1 

 

Gagal 0,53 

2 Gagal 0,55 

3 Gagal 0,54 

4 Gagal 0,56 

5 Berhasil 0,69 

1 2 

 

Berhasil 0,76 

2 Berhasil 0,68 

3 Berhasil  0,57 

4 Berhasil 0,68 

5 Berhasil 0,54 

1 3 

 

Gagal 0,56 

2 Gagal 0,5 

3 Gagal 0,59 

4 Gagal 0,53 

5 Berhasil 0,52 

1. 4 

 

Gagal 0,51 

2 Gagal 0, 65 

3 Gagal 0,57 

4 Gagal 0,51 

5 Gagal 0,5 

1 5 

 

Berhasil 0,76 

2 Berhasil 0,82 

3 Berhasil 0,67 

4 Berhasil 0,88 

5 Berhasil 0,79 

 

Tabel 2 memperlihatkan terjadi 25 kali percobaan 

untuk memasuki ruangan dengan 5 wajah yang berbeda. 

Tingkat keberhasilan sistem mengenali wajah yaitu 12 kali 

dari 25 kali percobaan atau sebesar 48%. Hal ini terjadi 

dikarenakan nilai threshold yang masih minimum, 

sehingga ketika sedang terjadi proses pencocokan wajah 

pada database kurang maksimal keakuratannya.  

Untuk hasil pengujian threshold 0,6 terjadi 25 kali 

percobaaan untuk memasuki ruangan dengan 5 wajah 

yang berbeda. Tingkat keberhasilan sistem mengenali 

wajah yaitu 16 kali dari 25 kali percobaan atau sebesar 

64%. Hal ini terjadi karena tingkat keakuratan lebih besar 

sehingga sistem tidak sembarang mencocokkan wajah 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

46 

 

dengan foto pengguna ruangan yang  lain yang terdapat di 

database. 

Hasil pengujian pada threshold 0,7, terjadi 25 kali 

percobaaan untuk memasuki ruangan dengan 5 wajah 

yang berbeda. Tingkat keberhasilan sistem mengenali 

wajah yaitu 13 kali dari 25 kali percobaan atau sebesar 

52%. Hal ini terjadi karena nilai threshold yang cukup 

tinggi dan membuat beberapa percobaan dengan 

keterangan Gagal (K) yang berarti tidak ada satu foto di 

database pun yang cocok dan masuk menggunakan PIN. 

         Hasil pengujian pada threshold 0,8, terjadi 25 kali 

percobaan untuk memasuki ruangan dengan 5 wajah yang 

berbeda. Namun yang berhasil dikenali wajahnya oleh 

sistem hanya 2 wajah. Tingkat keberhasilan sistem 

mengenali wajah yaitu 6 kali dari 25 kali percobaan atau 

sebesar 24%. Hal ini terjadi karena nilai threshold yang 

tinggi sehingga membuat banyaknya percobaan dengan 

keterangan Gagal (K) yang berarti tidak ada satu foto di 

database pun yang cocok dan masuk menggunakan PIN. 

 Pada pengujian ini kondisi pencahayaan yang 

berbeda atau pada kondisi yang redup (101 lux). Foto yang 

terdaftar pada database intensitas cahayanya lebih besar 

dari intensitas cahaya saat dilakukannya pengujian. Pada 

pengujian ini dilakukan dengan 2 wajah yang berbeda. 

Berikut hasil pengujian sistem keamanan ruangan dengan 

kondisi cahaya yang redup seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Hasil Pengujian Pengenalan Wajah Dengan   

              Pencahayaan Redup 

 

Threshold 0,5 

No. 

Percobaan 
Wajah ke- Keterangan 

Bobot 

Kemiripan 

(x100%) 

1 4 

 

Gagal 0,59 

2 Gagal 0,61 

3 Gagal 0,66 

4 Gagal 0,7 

5 Gagal  0,67 

1 5 

 

Gagal 0,57 

2 Gagal 0,67 

3 Gagal 0,6 

4 Gagal 0,67 

5 Gagal 0,66 

Threshold 0,6 

1 

4 

 

Gagal 0,64 

2 Gagal 

     

0,76  

0,76 

3 Gagal 

     

0,66  

0,66 

4 Gagal      0,64 

5 Gagal 0,767 

1. 5 

 

Gagal 0,62 

2 Gagal 0,63 

3 Gagal 0,61 

4 Gagal 0,61 

5 Gagal 0,6 

Threshold 0,7 

1 4 

 

Gagal 0,77 

2 Gagal 0,78 

3 Gagal 0,7 

4 Gagal 0,77 

5 Gagal 0,8 

1 5 

 

Gagal 0,83 

2 Gagal 0,74 

3 Gagal 0,82 

4 Gagal 0,71 

5 Gagal 0,72 

 

 Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa semua percobaan 

gagal. Sistem dapat mengenali wajah tetapi mengenali 

wajah orang lain yang terdapat pada database yang 

memiliki pencahayaan yang lebih redup dibanding 2 

wajah yang dilakukannya pengujian. 

 

Keterangan: 

Berhasil   :  Hasil capture mirip dengan foto di database  

                    Miliknya. 

Gagal       :  Hasil capture mirip dengan foto di database    

                    milik orang lain. 

Gagal (K) : Hasil capture tidak ada yang mirip dengan foto   

                    yang ada di database lalu memasukkan kode   

                    PIN menggunakan Keypad Matriks. 

 

IV. KESIMPULAN 
 

         Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian alat 

pengenalan wajah  untuk sistem keamanan ruangan yang 

terintegrasi jaringan FTTH dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pada sistem pengenalan wajah ini, nilai threshold 0,6 

merupakan threshold yang paling efektif digunakan 

dengan banyaknya 16 wajah yang berhasil dikenali 

dari 25 kali percobaan atau tingkat keberhasilannya 

64% .  

2. Pada pencahayaan yang redup yaitu intensitas cahaya 

sebesar 101 lux, tingkat keberhasilan pengenalan 

wajah sebesar 0% atau sistem tidak dapat mengenali 

wajah dengan benar. 

3. Raspberry Pi dapat terhubung dengan jaringan FTTH 

dengan IP address yaitu 172.31.16.45 dan IP default 

gateway 172.31.16.1 sehingga bisa 
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mengirim/menerima data dari bagian server. 
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Abstract 
 

CNC Retrofit is a usage method to extend the life of machine tools with the latest CNC technology in the industry. CNC 

Retrofit can be implemented in electrical and mechanical parts of CNC machines for both lathe and milling machine. In 

case, with this retrofit method, machine tools were operated for more than 15 years will impacted of discontinuation 

electrical spare parts and also mechanical performance down grade, it will have latest features and technology in the 

electrical system and increased mechanical performance. Axis and spindle motors are two main components of a CNC 

machine that function as driving the geometric axis of the machine and workpiece / tool on the machine. 

The purpose of this research is to obtain axis and spindle motors sizing for retrofit CNC lathe machine where the axis 

and spindle motors will have a minimum or equal to the previous motor performance. Sizing will include the selection 

of servo motors and motor spindles in terms of capability and characteristics including the amount of current, voltage, 

power, speed and motor torque. 

 

 
Keywords: Machine Tools, CNC Retrofit, Axis and Spindle Motor Sizing 

 

 

 

Abstrak 
 

Retrofit CNC adalah metode yang digunakan untuk memperpanjang umur mesin perkakas dengan menggunakan 

teknologi CNC terkini di industri. Retrofit CNC dapat diimplementasikan pada bagian elektrik dan mekanik mesin CNC 

baik untuk tipe bubut maupun milling. Dimana dengan metode retrofit ini, mesin perkakas yang beroperasi selama lebih 

dari 15 tahun yang sudah mengalami kelangkaan spare part elektrik dan juga penurunan performa dari sisi mekanik, 

nantinya akan memiliki fitur dan teknologi terkini pada sistem kelistrikannya serta peningkatan performa mekanik. 

Motor axis dan spindle merupakan 2 komponen utama pada mesin CNC yang berfungsi sebagai penggerak sumbu 

geometris mesin dan benda kerja/pahat di mesin. 

Tujuan riset ini adalah untuk mendapatkan sizing motor axis dan spindle untuk retrofit CNC tipe bubut dimana motor 

axis dan spindle tersebut akan memiliki performa minimal sama atau lebih dengan motor sebelumnya. Sizing akan 

meliputi pemilihan servo motor dan spindle motor ditinjau dari kemampuan dan karakteristik meliputi besaran arus, 

tegangan, daya, kecepatan, dan torsi motor.  

 

 
Keywords: Machine Tools, CNC Retrofit, Axis and Spindle Motor Sizing 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Pemilihan dan sizing servo motor dan spindle motor 

adalah bagian penting dari retrofit mesin CNC, hal ini 

akan menentukan kemampuan motor pengganti untuk 

dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan torsi dan  

kecepatan yang ada di mesin. Servo motor dan spindle 

motor pengganti tidak selalu memiliki kesamaan dari 

jenis, model, merek, dimensi motor maupun 

karakteristiknya, oleh karena itu pemilihan dan sizing 

motor harus tepat sehingga dapat memenuhi 
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kemampuan yang minimal sama atau lebih seperti 

motor yang akan diganti.  

Obyetif utama dalam retrofit  mesin bubut adalah untuk 

meningkatkan performa mesin dengan biaya yang 

ekonomis, selain itu, pertimbangan dilakukan retrofit 

adalah [1]: 

a. Untuk meningkatkan produktifitas dan pengaturan 

pada mesin 

b. Meningkatkan repeatibility 

c. Menurunkan machine downtime 

d. Mempercepat proses machining 

e. Meningkatkan akurasi dan produk akhir 

f. Pengoperasian dan pemrograman yang mudah dan 

bersahabat dengan menampilkan gambar 3D dari 

tiap benda kerja dan dapat menghasilkan otomasi 

program G-code 

g. Paket retrofit jauh lebih ekonomis dan terukur. 

Tujuan riset ini adalah mendapatkan servo motor dan 

spindle motor yang memiliki kemampuan minimal sama 

atau lebih dengan servo motor dan spindle yang akan 

diganti, sehingga kemampuan motor, dimensi motor 

dapat terpenuhi serta biaya yang dibutuhkan untuk 

penggantian motor-motor tersebut menjadi efisien.  

Dalam tahap desain dan sizing akan dicari pendekatan 

besaran torsi pada tiap rentang kecepatan dengan 

menggunakan perhitungan matematis dan software 

Sizer sehingga diperoleh gambaran untuk kurva 

karakteristik torsi pada tiap rentang kecepatan motor. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Tinjauan pustaka meliputi sistem retrofit pada mesin 

CNC. [1] [2] [3].  

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut didapat beberapa 

hal yang terkait dengan retrofit mesin CNC bubut 

meliputi pengantian komponen-komponen utama seperti 

servo motor dan spindle motor yang harus memenuhi 

kriteria berikut: 

 Mampu untuk menahan beban benda kerja dan 

pahat secara aman 

 Memiliki tenaga yang cukup untuk dapat 

melakukan pemotongan material benda kerja secara 

ekonomis 

 Mampu untuk melakukan pergerakan untuk benda 

kerja dan pahat secara relatif dari satu posisi ke 

posisi lainnya pada proses pembentukan benda 

kerja yang diinginkan secara presisi dan akurat. 

Pemilihan servo motor dan spindle motor yang tidak 

tepat akan berdampak pada konsumsi energi listrik di 

mesin CNC pada kondisi standby period, air cutting 

period dan cutting period [4]. 

Perhitungan sizing merupakan hal yang berguna untuk 

menentukan perancangan tenaga awal motor, sebagian 

besar perhitungan sizing ditentukan berdasarkan 

diameter dalam stator. [5]. 

Tugas utama dalam tahapan awal menentukan disain 

dan dimensi motor adalah prediksi dari volume dan 

berat dari beragam benda. Estimasi semacam itu pada 

kenyataannya merupakan hal yang penting untuk 

mendapatkan prediksi biaya material yang akurat. [6]. 

Setelah melakukan kajian tinjauan pustaka penelitian, 

maka dilakukan langkah-langkah pemilihan dan sizing 

di mesin CNC tipe bubut: 

1. Mengetahui data terkait dari mesin yang akan di-

retrofit yang meliputi: konfigurasi mesin, data 

servo motor dan spindle motor serta konfigurasi 

mekanik untuk axis dan spindle 

2. Mengetahui karakteristik beban untuk servo motor 

dan spindle motor 

3. Pemilihan dan sizing servo motor dan spindle motor  

yang baru sesuai dengan karakteristik beban motor 

yang akan diganti dengan menggunakan software 

Sizer 

4. Simulasi grafik perbandingan karakteristik beban 

motor lama dan baru untuk axis dan spindle 

5. Optimasi performa komponen-komponen motor 

servo dan spindle. 

 

3. Ekperimental  
 

Pemilihan dan sizing servo motor dan spindle motor 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

Tahap 1:  

Dari data mesin bubut Okuma LC-40 diperoleh 

spesifikasi servo motor dan spindle motor terpasang 

sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Data X axis servo motor terpasang 

 

 
 

 
 

 

Tabel 2. Data Z axis servo motor terpasang 

 

 
 

No X Axis Servo Motor Value Unit

1 Rated Power 2.1 KW

2 Rated Speed 2000 Rpm

3 Voltage 186 Volts

4 Ampere 7.4 Amps

5 Frequency 133 Hz

6 Stall Torque 12 Nm

7 Brake Yes  

No Calculation Value Unit

1 Rated Torque 10.03 Nm

No Z Axis Servo Motor Value Unit

1 Rated Power 3.3 KW

2 Rated Speed 1200 Rpm

3 Voltage 191 Volts

4 Ampere 11 Amps

5 Frequency 80 Hz

6 Stall Torque 30 Nm

7 Brake No  

No Calculation Value Unit

1 Rated Torque 26.26 Nm
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Tabel 3. Data spindle motor terpasang 

 

 

 
 

 

Tahap 2:  

Melakukan perhitungan untuk mendapatkan 

karakteristik beban (Nm) untuk servo motor dan spindle 

motor dengan merujuk data motor terpasang 

menggunakan persamaan berikut: 

 

 𝑀𝑜 [𝑁𝑚] =  
𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐[𝑘𝑊]𝑥 9550

𝑛𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
  (1) 

 

Dari persamaan tersebut diperoleh besaran torsi dan 

kecepatan  servo motor dan spindle motor untuk nilai 

rating (operational point) dan stall/maksimal: 

Data hasil perhitungan: 

 X axis rated torque = 10.30Nm, pada 2000rpm 

 Z axis rated torque = 26.26Nm, pada 1500rpm 

 Spindle torque at rated speed (1150rpm) = 

249.13Nm 

 Spindle torque at max. Speed (4500rpm) = 

78.52Nm 

 

Tahap 3:  

Pemilihan dan sizing servo motor dan spindle motor  

yang baru sesuai dengan karakteristik beban motor yang 

akan diganti dengan menggunakan software Sizer. Dari 

data hasil perhitungan torsi motor diatas dilakukan 

pemilihan motor yang ada pada katalog sesuai dengan 

tipe dan rentang produk Simotics S dan M motor yang 

tersedia. 

 

 

 
 
Gambar 1. Tipe motor Simotics S dan M [7] 

 

 

 

No Spindle Motor Data Rated Value Unit

1 Rated Power 30 KW

2 Rated Speed 1150 Rpm

3 Voltage 160 Volts

4 Ampere 156 Amps

5 Poles 4  

No Calculation Value Unit

1 Rated Torque 249.13 Nm

No Spindle Motor Data Max. Value Unit

1 Max. Power 37 KW

2 Max. Speed 4500 Rpm

3 Voltage 160 Volts

4 Ampere 186 Amps

5 Poles 4  

No Calculation Value Unit

1 Torque at Max Speed 78.52 Nm
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Gambar 2. Rentang produk motor Simotics S dan M [7] 

 

 

Dari katalog dipilih seri motor Simotics S-1FT7 untuk 

servo motor dan Simotics M-1PH8 untuk spindle untuk 

dapat menyesuaikan dengan aplikasi pada mesin CNC 

yang memiliki akurasi tinggi dan rentang torsi yang 

sesuai dengan data hasil perhitungan. 

 Untuk X axis servo motor dipilih dari model 1FT7 

dengan shaft height SH 80 dengan rated speed 

2000rpm 

 Untuk Z axis servo motor dipilih dari model 1FT7 

dengan shaft height SH 100 dengan rated speed 

1500rpm 

 Untuk Spindle motor dipilih dari model 1PH8 

dengan shaft height SH 180 dengan rated speed 

1000rpm 

Setelah spesifikasi umum dari servo motor dan spindle 

motor sudah diketahui, kemudian dilakukan sizing pada 

software Sizer dengan melakukan pemilihan untuk 

mendapatkan karakteristik torsi dan kecepatan yang 

mendekati motor terpasang. Pada software Sizer dapat 

diketahui rentang nilai torsi pada kecepatan mulai dari 

kecepatan motor minimal hinggal maksimal (field 

weakening operation). 

 

Tahap 4:  

Melakukan simulasi grafik perbandingan karakteristik 

beban motor terpasang dan motor pengganti untuk axis 

dan spindle serta dapat menentukan area beban kerja 

dari motor tersebut. 

 

Tahap 5:  

Optimasi performa komponen-komponen untuk motor 

servo dan spindle dilakukan dengan 2 metode 

perubahan nilai derating factor dari motor dan nilai 

coincidence factor pada servo drive dan power supply 

melalui software Sizer agar motor pengganti dapat 

dioptimasi mendekati kemampuan motor terpasang, 

nilai minimal dan maksimal derating factor dan 

coincidence factor adalah 0.1 hingga 1. 

 

 
 
Gambar 3. Software Sizer – Motor Derating Factor Menu 

 

 

 
 
Gambar 4. Software Sizer – Drives Coincidence Factor 

Menu 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
 

Dari tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, 

diperoleh hasil berupa pemilihan motor pengganti untuk 

servo motor dan spindle motor sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Data X axis servo motor pengganti 

 
 

No X Axis Servo Motor Value Unit

1 Rated Power 2.39 KW

2 Rated Speed 2000 Rpm

3 Rated Torque 11.4 Nm

4 Stall Torque 13 Nm

5 Rated Current 4.9 Amps

6 Efficiency 93 %

7 Brake Yes  

1FT7082-5AC70-1NB2



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

52 

 

 

 
 
Gambar 5. Kurva karakteristik torsi vs kecepatan X axis 

 

 

 
 
Gambar 6. Kurva karakteristik torsi motor terpasang vs 

motor pengganti untuk X axis 

 

 

Dari data dan kurva diatas, pemilihan servo motor 

pengganti untuk X axis dengan torsi dan kecepatan yang 

setara dengan motor terpasang, terdapat penurunan nilai 

arus pada motor menjadi 4.9A atau sebesar 33.78% 

pada nilai daya yang hampir sama. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan nilai rating tegangan dan effisiensi 

pada motor.  

 
Tabel 5. Data Z axis servo motor pengganti 

 

 
 

 

 
 
Gambar 7. Kurva karakteristik torsi vs kecepatan Z axis 

 

 

 
 
Gambar 8. Kurva karakteristik torsi motor terpasang vs 

motor pengganti untuk Z axis 

 

 

Dari data dan kurva diatas, pemilihan servo motor 

pengganti untuk Z axis dengan torsi dan kecepatan yang 

setara dengan motor terpasang, terdapat penurunan nilai 

arus pada motor menjadi 8.0A atau sebesar 27.27% 

pada nilai daya yang hampir sama. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan nilai rating tegangan dan effisiensi 

pada motor. 

 

 
Tabel 6. Data Spindle motor pengganti 

 

 
 

0 1000 2000 3000 [rpm]
0

20

40

[Nm]

Voltage limit Field weakening char.

S1 Operating point

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00

Rated Torque
(Nm)

Stall Torque
(Nm)

Motor Terpasang 10.03 11.4

Motor Pengganti 12 13

To
rs

i [
N

m
]

Perbandingan Torsi 
motor X axis

No Z Axis Servo Motor Value Unit

1 Rated Power 4.08 KW

2 Rated Speed 1500 Rpm

3 Rated Torque 26 Nm

4 Stall Torque 30 Nm

5 Rated Current 8 Amps

6 Efficiency 93 %

7 Brake No  

1FT7102-5AB70-1NA2
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S1 Operating point

24.00

25.00

26.00
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Stall Torque
(Nm)

Motor Terpasang 26.26 30

Motor Pengganti 26 30
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i [
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m
]

Perbandingan Torsi 
motor Z axis

No Spindle Motor Data Rated Value Unit

Power1 39 KW

Speed 1 1000 Rpm

Torque 1 372 Nm

Current 1 87 Amps

Voltage 1 340 Volts

Power 2 44 KW

Speed 2 1150 Rpm

Torque 2 365 Nm

Current 2 86 Amps

Voltage 2 390 Volts

Power 3 50 KW

Speed 3 1350 Rpm

Torque 3 354 Nm

Current 3 84 Amps

Voltage 3 450 Volts

1PH8184-1MD03-1BA2

1

2

3
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Gambar 9. Kurva karakteristik torsi vs kecepatan spindle 

motor 

 

 

 
 
Gambar 10. Kurva karakteristik torsi motor terpasang vs 

motor pengganti untuk Spindle 

 

 

Dari data dan kurva diatas, pemilihan servo motor 

pengganti untuk Spindle dengan torsi dan kecepatan 

yang setara dengan motor terpasang, terdapat penurunan 

nilai arus pada motor menjadi 86A atau sebesar 44.87% 

pada nilai daya yang hampir sama. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan nilai rating tegangan dan effisiensi 

pada motor. 

 

5. Kesimpulan 
 

Pemilihan dan sizing untuk servo motor dan spindle di 

mesin CNC bubut Okuma LC-40 sudah memenuhi 

syarat kebutuhan minimal untuk besaran nilai torsi dan 

kecepatan motor pada batasan rating dan stall motor 

terpasang. Konsumsi energi listrik pada parameter arus 

mengalami penururan sebesar 27.27% hingga mencapai 

44.87% atau secara rata-rata penurunan nilai arus pada 

ketiga motor tersebut adalah sebesar 35.31%. 
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Abstrak 

 
Perancangan ini membahas pengembangan sistem keamanan penguncian pada sepeda motor dengan memanfaatkan 

kelistrikannya. Sistem kunci standar yang diberikan oleh pabrikan pada dasarnya selalu sama yaitu hanya memutus dan 

menghubungkan arus listrik dari akumulator melalui media kunci kontak sebagai penggerak saklar. Sistem ini dinilai 

kurang melindungi keamanan kendaraan bermotor dari pencurian. Perancangan ini memanfaatkan komponen sistem 

pengapian (ignition system) yang pada umumya terdiri dari kunci kontak, busi, koil, magnet dan pemutus arus (platina 

atau CDI). Menggunakan arduino mega 2560 untuk pemproses program sebagai kombinasi antara perangkat keras dan 

perangkat lunak serta beberapa sensor yang dapat membuat suatu sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor. 

Menggunakan beberapa sensor seperti RFID, keypad, Modul GSM dan isyarat suara sebagai eksekutor. RFID berfungsi 

membaca ID dari Tag RFID yang berfungsi untuk mengaktifkan keamanan pertama. Keypad berfungsi untuk 

memasukkan password mengaktifkan keamanan kedua. Modul GSM digunakan sebagai pengirim sms jika terjadi tindak 

pencurian dan mengeluarkan isyarat suara. Tujuan perancangan ini adalah agar mampu menerapkan sistem keamanan 

sepeda motor ganda diluar produk pabrikan dan diketahui secara langsung (real time) untuk mengatasi peningkatan 

pencurian sepeda motor. 

  

 
Kata kunci : sistem pengaman aktivasi, arduino mega 2560, RFID, Keypad, Modul GSM. 

 

 

 

Abstract 

 
This design discusses the development of locking security systems on motorbikes by utilizing electricity. The standard key 

system provided by the manufacturer is always the same, which is only to disconnect and connect the electric current 

from the accumulator through the ignition media as a switch drive. This system is considered to be less protective of 

motor vehicle security than theft. This design utilizes ignition system components which generally consist of ignition keys, 

spark plugs, coils, magnets and circuit breakers (platinum or CDI). Using Arduino Mega 2560 to process the program 

as a combination of hardware and software and several sensors that can make a security system on a motorcycle vehicle. 

Using several sensors such as RFID, keypad, GSM Module and voice signals as executor. RFID functions to read the ID 

of the RFID Tag which functions to activate the first security. The keypad functions to enter the password to activate the 

second security. The GSM module is used as an sms sender in the event of theft and issuing voice signals. The purpose of 

this design is to be able to implement a dual motorcycle security system outside the manufacturer's products and be known 

in real time to overcome the increase in motorcycle theft. 

 

 

Keywords: safety activation system, arduino mega 2560, RFID, Keypad, GSM Module. 
 

 

 

  

mailto:davigyugiansyah@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

55 

 

1. Pendahuluan 
 

Perancangan sistem keamanan sangat diperlukan untuk 

mengatasi peningkatan pencurian sepeda motor. Dengan 

sistem penguncian standar pabrikan dinilai kurang 

melindungi kemananan kendaraan bermotor dari 

pencurian. Berusaha dengan meningkatkan keamanan 

antara lain menggunakan gembok atau rantai yang 

dipasang di roda namun belum mampu memberikan 

pengaman pada sepeda motor. Sistem kunci standar 

yang diberikan oleh pabrikan pada dasarnya selalu sama 

yaitu hanya memutus dan menghubungkan arus listrik 

dari akumulator melalui media kunci kontak sebagai 

penggerak saklar. Perancangan alarm yang diketahui 

secara langsung (real time) dapat digunakan untuk 

membuat sebuah sistem keamanan tambahan kendaraan 

sepeda motor. ”Husnibes M., Bayu F. 2017 [5]” Maka, 

dalam hal inilah dibutuhkan variasi sistem keamanan 

penguncian dan alarm dengan menggunakan sensor 

sebagai media identifikasinya. 
 

Dengan ini pengguna sepeda motor dapat memiliki 

sistem keamanan ganda di luar produk pabrikan. Dalam 

membuat sistem keamanan sepeda motor, harus 

memperhatikan beberapa hal seperti kelistrikan motor, 

alat yang digunakan serta mampu diterapkan secara 

langsung. Dengan memanfaatkan kelistrikan pada 

sepeda motor mampu membuat dan menerapkan sistem 

pengaman. Dengan memanfaatkan komponen sistem 

pengapian (ignition system) pada umumya terdiri dari 

kunci kontak, busi, koil, magnet dan pemutus arus 

(platina atau CDI). Sistem pengapian CDI (Capacitance 

Dishcharge Ignition) merupakan sistem pengapian yang 

mengatur pengapian secara elektronik sehingga bekerja 

secara elektris. “Toni S., R. Irlanto. 2017 [2]” Dari hasil 

penelitian didapatkan hasil pengukuran tegangan 

pengisian aki sebesar 12,8V dengan arus 0,60A dan 

pengukuran tegangan untuk semua lampu serta fuse 

yang digunakan adalah sebesar 15A. Pemanfaatan 

dengan menggunakan mikrokontroller sebagai 

pemroses dan eksekutor program adalah kombinasi 

antara perangkat keras dan perangkat lunak serta 

beberapa sensor yang dapat membuat suatu sistem 

keamanan pada kendaraan sepeda motor. 

 

Berdasarkan beberapa paparan di atas akibat kurangnya 

sistem pengaman pada kendaraan bermotor. Maka dari 

itu, penting untuk memperhatikan keamanan kendaraan 

pada saat motor dalam keadaan diparkir. Dengan 

menggunakan sistem keamanan arduino mega 2560, 

RFID, keypad password, modul GSM dan isyarat suara 

yang memanfaatkan kelistrikan pada motor. Arduino 

mega 2560 berfungsi sebagai pemroses dan eksekutor 

program, digunakan untuk kombinasi antara perangkat 

keras dan perangkat lunak yang dapat menciptakan 

suatu sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor.  

RFID berfungsi membaca ID dari Tag RFID yang 

berfungsi untuk mengaktifkan keamanan pertama. 

Keypad berfungsi untuk memasukkan password 

mengaktifkan keamanan kedua pada sepeda motor. 

Modul GSM digunakan sebagai pengirim sms jika 

terjadi tindak pencurian dan mengeluarkan isyarat suara. 

Penerapan ini mampu mengatasi masalah tindak 

pencurian, karena pengaman pada motor menggunakan 

sistem elektronik yang sangat sulit dibobol serta 

memberi isyarat jika motor dalam tindak pencurian. 

Tujuan perancangan ini adalah agar mampu menerapkan 

sistem keamanan sepeda motor ganda diluar produk 

pabrikan dan diketahui secara langsung (real time) 

untuk mengatasi peningkatan pencurian sepeda motor. 

 

2. Metode Penilitian  
 

Dalam melakukan perancangan aktivasi pengaman 

sepeda motor, ada beberapa komponen alat yang 

dibutuhkan sebagai berikut : 

  

a. Arduino Mega 2560  
 

Arduino mega 2560 adalah papan 

mikrokontroler Atmega 2560 berdasarkan 

(datasheet) memiliki 54 digital pin input atau 

output (dimana 15 pin dapat digunakan sebagai 

output PWM atau Pulse Width Modulation), 16 

analog input, 4UART (Universal 

Asynchronous Receiver/Transmitter), osilator 

kristal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, 

header ICSP (In-Circuit Serial Programing), 

dan tombol reset. Arduino mega 2560 

berfungsi sebagai pemroses dan eksekutor 

program, digunakan untuk kombinasi antara 

perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dapat menciptakan suatu sistem keamanan 

pada kendaraan sepeda motor. Arduino mega 

2560 ini adalah didukung oleh software 

arduino IDE (Integrated Development 

Enviroment) untuk melakukan penulisan 

pemrograman. Bahasa pemrogramannya 

berdasarkan bahasa C yang mudah untuk 

dipelajari dan sudah didukung oleh library 

yang lengkap.   

 

 

Gambar 1. Arduino mega 2560          
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b. RFID (Radio Frequency Identification 

Detector)  
 

RFID (Radio Frequency Identification 

Detector) adalah suatu metode yang dapat 

digunakan untuk menyimpan atau menerima 

data secara jarak jauh dengan menggunakan 

suatu piranti yang bernama RFID Tag. RFID 

dapat disediakan dalam devais yang hanya 

dapat dibaca saja (Read Only) atau dapat 

dibaca dan ditulis (Read/Write), tidak 

memerlukan kontak langsung maupun jalur 

cahaya untuk dapat beroperasi, dapat berfungsi 

pada berbagai variasi kondisi lingkungan, dan 

menyediakan tingkat integritas yang tinggi. 

Sistem RFID merupakan suatu tipe sistem 

identifikasi otomatis yang bertujuan untuk 

memungkinkan data ditransmisikan oleh 

peralatan portable yang disebut tag, yang 

dibaca oleh suatu reader RFID dan diproses 

menurut kebutuhan dari aplikasi tertentu.  

 

 

Gambar 2. RFID type MFRC 522 

 

 

c. Keypad 4x4 

 

 

Gambar 3. Keypad 4x4 

 

Konstruksi matrix keypad 4×4 diatas cukup 

sederhana, yaitu terdiri dari 4 baris dan 4 kolom 

dengan keypad berupa saklar push buton yang 

diletakan disetiap persilangan kolom dan 

barisnya. Rangkaian matrix keypad diatas 

terdiri dari 16 saklar push buton dengan 

konfigurasi 4 baris dan 4 kolom. Sisi baris dari 

matrix keypad ditandai dengan nama Row1, 

Row2, Row3 dan Row4 kemudian sisi kolom 

ditandai dengan nama Col1, Col2, Col3 dan 

Col4. Terhadap suatu sistem, maka dilakukan 

teknik scanning (penyapuan) dari bagian 

kolom terhadap baris atau sebalikanya sehinga 

dapat diketahui tombol mana yang ditekan.  

 

d. Modul SMS Gateway 

 

Modul sms gateway adaalah salah satu model 

komunikasi data yang bisa digunakan untuk 

SMS. Artinya, SMS tersebut harus bisa 

melakukan transaksi dengan database. Untuk 

itu perlu dibangun sebuah sistem yang disebut 

sebagai SMS Gateway. Pada prinsipnya, SMS 

Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang 

menggunakan bantuan komputer dan 

memanfaatkan teknologi seluler yang 

diintegrasikan guna mendistribusikan pesan 

yang di-generate lewat sistem informasi 

melalui media SMS yang di-handle oleh 

jaringan seluler. 

 

 

Gambar 4. SIM 800L 

 

 

e. LCD (Liquid Crystal Display)  
 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu 

jenis media tampilan yang menggunakan 

kristal cair sebagai penampil utama, selain itu 

LCD dapat digunakan untuk menampilkan 

karakter ataupun gambar. Dalam modul LCD 

terdapat mikrokontroler yang berfungsi 

sebagai pengendali tampilan karakter LCD.  

 

 

Gambar 5. LCD (Liquid Crystal Display) 

 

3. Hasil dan pembahasan  
 

Dalam perancangan alat ini menggunakan arduino mega 

2560, RFID MFRC522, keypad 4x4, Modul GSM (SIM 

800L) dan isyarat suara (klakson motor) yang 
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memanfaatkan sumber dari kelistrikan motor. Semua 

komponen tersebut dirancang menjadi kesatuan sistem 

yang nantinya diterapkan pada pengaman aktivasi 

sepeda motor. Arduino Mega 2560 nantinya akan 

berfungsi sebagai otak serta pemproses data yang masuk 

dan diterima dari pembacaan RFID Reader 

(MFRC522), keypad dan modul GSM ( SIM800L). Pada 

alat pengaman ini dilengkapi indikator agar pengguna 

dapat mengetahui dengan mudah dan jelas dari sistem 

kerja alat tersebut. 

 

 
 

Gambar 6. Blok sistem perancangan pengaman     

aktivasi sepeda motor 

 

 

 

Gambar 7. Flow chart perancangan pengaman 

aktivasi sepeda motor 

3.1.  Data hasil pengukuran  
 

Dalam perancangan alat ini dilakukan suatu pengukuran 

agar memperoleh suatu data yang akan digunakan 

sebagai referensi data.  

 

Input dan output yang digunakan arduino dalam 

perancangan pengaman aktivasi sepeda motor. Berikut 

Tabel 1 menyediakan daftar input/output yang akan 

digunakan pada arduino. 

 

Tabel 1. Data input/output pada arduino mega 2560 

 

NAMA PIN JENIS HUBUNGAN 

5V Output Rangkaian  

GND Output Rangkaian 

Vin Input Power Supply 

GND Input Power Supply 

5V Input LCD 16x2 

GND Input LCD 16x2 

PD51 Input RFID 

PD50 Input RFID 

PD5 Input RFID 

PD31 Input KEYPAD 

PD33 Input KEYPAD 

PD35 Input KEYPAD 

PD37 Input KEYPAD 

PD39 Input KEYPAD 

PD41 Input KEYPAD 

PD43 Input KEYPAD 

PD45 Input KEYPAD 

SDA Input I2C LCD 16x2 

SCL Input I2C LCD 16x2 

PD10 Input (TX) SIM800L 

PD11 Output (RX) SIM800L 

PD8 Input Stater 

PD9 Output Buzzer 

PD49  Output Klakson 

A8 Output Relay RFID 

A9 Output Relay Keypad 

 

 

Pengujian tegangan catu daya dilakukan agar catu daya 

yang digunakan sesuai tegangan yang diinginkan, jika 

tegangan catu daya yang digunakan berlebih atau terlalu 

besar, maka dapat merusak rangkaian. 

 

Tabel 2. Pengukuran tegangan catu daya 

 

 

No Bagian yang Diukur Tegangan (Volt) 

1 Accumulator 12,5 VDC 

2 Input (arduino) 9 VDC 

4 Input (pengapian busi) 220 VAC 

5 Output (pengapian busi) 220 VAC 

6 Input (stater) 12 VDC 
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Tegangan input dan output pada driver relay perlu 

dilakukan agar dapat mengetahui sesuai dengan apa 

yang kita inginkan. Dari hasil pengukuran dengan 

tegangan sumber yaitu 4,5 VDC dan 12 VDC dengan 

menggunakan 3 buah relay 5 VDC dan 3 buah relay 12  

VDC. 3 buah relay 5 VDC terdiri untuk RFID, keypad 

dan rangkaian aktivasi. 3 buah relay 12 VDC terdiri dari 

stater, klakson dan pengapian busi. Pada tabel tertera 

keterangan H / L yaitu high pada posisi aktif dan low 

pada posisi non aktif.  

 

Tabel 3. Pengukuran tegangan input/output driver  

relay 

 

No 
Status 

H/L 
NO NC 

RFID 
High 0 4,4 VDC 

Low 4,4 VDC 0 

Keypad 
High 0 4,2 VDC 

Low 4,2 VDC 0 

Rangkaian 

Aktivasi 

High 0 4,2 VDC 

Low 4,2 VDC 0 

pengapian 

busi 

High  220 VAC 0 

Low  0 220VAC 

Klakson 
High  12 VDC 0 

Low  0 12 VDC 

Stater 
High  5 VDC 0 

 Low  0 5 VDC 

 

 

3.2. Hasil perancangan pengaman aktivasi  

sepeda motor  
 

Dalam sistem kerja pengaman pengaktifan kunci kontak 

motor berbasis arduino mega 2560 terdapat rangkaian 

perancangan aktivasi keamanan 1.  

 

 

Gambar 8. Wiring Rangkaian Keamanan 1 

(Pengaman Aktivasi) 

Rangkaian keamanan 1 (pengaman aktivasi) merupakan 

suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa bagian 

diantaranya adalah RFID (MFRC522), Keypad 4x4, 

Mikrokontroler (Arduino Mega 2560). Rangkaian 

keamanan 1 (pengaman) berfungsi sebagai salah satu 

rangkaian utama dari pengaman pengaktifan kelistrikan 

motor berupa pembacaan RFID tag dan password untuk 

mengaktifkan kelistrikan motor. 

 

 

Gambar 9. Rangkaian keamanan 2 (aktivasi 

antisipasi) 

 

Sistem keamanan selanjutnya yaitu rangkaian keamanan 

2 (antisipasi aktivasi). Rangkaian ini merupakan suatu 

rangkaian yang terdiri dari Starter motor, SIM800L, 

Klakson, Mikrokontroler (Arduino Mega 2560). 

Rangkaian ini berfungsi sebagai salah satu rangkaian 

utama dari pengaman pengaktifan kelistrikan motor 

dengan cara mengirimkan SMS (Short Massage 

Service) kepada pemilik sepeda motor bahwa kendaraan 

miliknya sedang dalam tindak pencurian. 

 

 
Gambar 10. Wiring rangkaian interface (informasi) 

 

 

Rangkaian selanjutnnya adalah suatu informasi dari  

pengaman aktivasi. Terdapat indikator dan interface 

yang terhubung pada pengaman aktivasi sepeda motor 

berbasis arduino mega 2560 sebagai bentuk informasi. 

Dilengkapi dengan buzzer sebagai indikator RFID dan 

keypad telah aktif. Selain itu, terdapat LCD 16x2 yang 

dapat mengetahui saat RFID dan keypad berhasil 

diaktifkan. Dengan beberapa sensor yang digunakan 

seperti RFID, Keypad, dan Modul GSM, alat ini dapat 

membantu dengan cukup efektif mengurangi tindak 

pencurian dan mampu menerapkan sistem keamanan 

ganda diluar produk pabrikan dan diketahui secara 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

59 

 

langsung (real time).  terhubung ke arduino melalui I2C 

agar pengguna dapat mengetahui saat RFID dan keypad 

berhasil diaktifkan.   

  

 

Gambar 11. Bentuk fisik alat dan Penerapan alat 

pengaman aktivasi pada sepeda motor 

 

 

4. Kesimpulan  

 

Dalam melakukan “Perancangan Pengaman Aktivasi 

Sepeda Motor berbasis Arduino Mega 2560” yang 

kemudian dilakukan pengukuran dan pengujian, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai 

berikut. 

  

Dalam pengaktifan kendaraan bermotor dilakukan 

dengan menggunakan tag rfid dan memasukkan 

password sehingga menambah tingkat keamanan serta 

mampu menerapkan sistem keamanan sepeda motor 

ganda diluar produk pabrikan dan diketahui secara 

langsung (real time) untuk mengatasi peningkatan 

pencurian.  

 

Perancangan alat ini menggunakan arduino mega 2560 

berfungsi sebagai pemroses dan eksekutor program, 

digunakan untuk kombinasi antara perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dapat menciptakan suatu sistem 

keamanan pada kendaraan sepeda motor.  RFID 

berfungsi membaca ID dari Tag RFID yang berfungsi 

untuk mengaktifkan keamanan pertama. Keypad 

berfungsi untuk memasukkan password mengaktifkan 

keamanan kedua pada sepeda motor. Modul GSM 

digunakan sebagai pengirim sms jika terjadi tindak 

pencurian dan mengeluarkan isyarat suara serta 

memanfaatkan sumber kelistrikan sepeda motor 

sehingga alat ini praktis untuk digunakan.  
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Abstrak 

 
ELECTRICAL ENERGY ANALYSIS IN BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC USING 

BIM 
The building is one of the consumers that  consuming most of the world's energy, for the next few decades we can no 

longer rely on Non-Renewable Energy. From this problem, the researchers made method of Nealry Zero Energy 

Building (NZEB), the method which can be used to produce energy (Renewable Energy) for building  energy needs. 

One form of energy source energy that can be used for photovoltaic (PV) or can also be called BIPV (integrated 

photovoltaic building). So far, research on Photovoltaics is usually focused on aspects of technology and economics. In 

this case, the design aspect is centered, the most effective for 3D solar rays / radiation to optimize the work of solar 

power plants (PV). Three-dimensional analysis (3D) needed,  because buildings not only have length and width but are 

also high. For 3D analysis of buildings, Revit BIM (Building Information Modeling) software is a great choice because 

used by many building designers and also have complete information about 3D models. Thus, the 3D model can 

produce an output calculation of PV output. From the results of data processing, the lowest daily radiation in September 

was 1.26 kWh/m2 and the highest in November was 5.13 kWh/m2. And the results of the month's insolation data were 

lowest in June at 94 kWh/m2 to the highest in March, which was 146 kWh/ m2. From this data in one year, the DTNTF 

building can produce PV electricity of around 1,422 kWh/ m2. 

 
Bangunan merupakan salah satu konsumen yang mengbiskan sebagian besar energi dunia, untuk beberapa puluh tahun 

kedepan kita tidak bisa lagi mengandalkan energi tak terbarukan (Non-Renewable Energy). Dari masalah ini, para 

peneliti mengembangkan metode Nealry Zero Energi Building (NZEB), dari metode ini bahwa suatu bangunan dapat 

menghasil energi (Renewable Energy) untuk kebutuhan energinya. Salah satu bentuk sumber energi terbarukan yang 

paling menjajikan yang dapat diterapkan pada bangunan adalah energi matahari atau Photovoltaic (PV) atau bisa 

disebut juga BIPV (Building integrated Photovoltaic). Selama ini penelitian tentang Photovoltaic biasanya terpusat pada 

aspek teknogi dan ekonominya. Pada penelitian ini terpusat pada aspek desain bangunan, yaitu menganalisis daerah 

bangunan yang paling banyak mendapatkan sinar/radiasi matahari secara 3D untuk mengotimalkan kerja dari 

pembangkit listrik tenaga matahari (PV). Analisis tiga dimensi (3D) harus digunakan karena atap bangunan tidak hanya 

mempunyai panjang dan lebar saja tetapi juga tinggi. Untuk analisis 3D pada bangunan, software BIM (Building 

Information Modeling) Revit adalah pilihan yang cocok karena banyak digunakan oleh desainer bangunan dan juga 

memiliki informasi lengkap tentang model 3D. Dengan demikian, model 3D rinci dapat dimasukkan dalam perhitungan 

output PV. Dari Hasil Pengolahan data, radiasi harian yang paling rendah pada bulan September  yaitu, 1.26 kWh/m2 

dan yang paling tinggi pada bulan November yaitu 5.13 kWh/m2. Dan hasil dari data insolation bulan yang terendah 

pada Juni yaitu  94 kWh/m2 sampai yang paling tinggi pada bulan Maret yaitu 146 kWh/m2. Dari data ini dalam satu 

tahun, bangunan DTNTF dapat mengasilkan listrik PV sekitar 1.422 kWh/m2. 

Kata-kata kunci: Buildings, NZEB,Renewable Energy, Photovoltaic. 
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1. Pendahuluan  

 

Berdasarkan Agensi Energi Internasional, bangunan 

menanggung 32% dari komsusmsi energi dunia, untuk 

beberapa tahun ke depan kita tidak bisa lagi 

menggandalkan energi tak terbarukan (Non-Renewable 

Energy). Dari masalah ini para peneliti mengembangkan 

metode Nealry Zero Energi Building (NZEB), dari 

metode ini bahwa suatu bangunan dapat menghasil 

energi (Renewable Energy) untuk kebutuhan energinya 

tampa mengandalkan lagi energi dari Non-Renewable 

energy walaupun sistem yang sekarang belum bisa 

100% dari energi terbarukan. Salah satu  sistem yang 

dapat di terapkan adalah sistem BIPV/T (Building 

Integrated Phovoltaic/Thermal) dapat digunakan pada 

atap bangunan untuk mengambil energi matahari 

dengan memasang PV (Photovoltaic) yang 

memproduksi energi listrik dan energi panas, 

pemasangan PV menjadi salah satu solusi yang efisien 

untuk mengurangi konsumsi energi bangunan. 

Photovoltaic adalah suatu sistem atau cara untuk 

mengubah radiasi matahari atau energi cahaya menjadi 

energi listrik. Sistem photovoltaic berkerja dengan 

prinsip efek photovoltaic. Efek photovoltaic adalah 

fenomena dimana suatu sel phovoltaic dapat menyerap 

energi cahaya dan merubahnya menjadi energi listrik, 

Dengan sistemnya yang semakin modern menjadikan 

PV sebagai energi terbarukan yang paling menjanjikan 

setelah hydropower (Tenaga Air) dan wind power 

(Tenaga Angin). Sumber energi matahari menghasilkan 

energi listrik dengan mengubah radiasi matahari dalam 

bentuk arus searah. Selama ini penelitian tentang 

Photovoltaic biasanya terpusat pada aspek teknogi dan 

ekonominya. Pada penelitian ini terpusat pada aspek 

desain bangunan, yaitu menganalisis daerah atap 

bangunan yang paling banyak mendapatkan 

sinar/radiasi matahari secara 3D untuk mengotimalkan 

kerja dari pembangkit listrik tenaga matahari (PV). 

Analisis tiga dimensi (3D) harus digunakan karena atap 

bangunan tidak hanya mempunyai panjang dan lebar 

saja tetapi juga tinggi. Untuk analisis 3D pada bangunan, 

software BIM Revit adalah pilihan yang cocok karena 

banyak digunakan oleh desainer bangunan dan juga 

memiliki informasi lengkap tentang model 3D. Dengan 

demikian, model 3D rinci dapat dimasukkan dalam 

perhitungan output PV. Perangkat lunak ini memiliki 

alat yang dapat digunakan untuk menganalisis potensi 

radiasi matahari pada titik-titik tertentu di seluruh atap 

bangunan. Dengan menggunakan  BIM ini juga dapat 

memungkinkan para profesional untuk secara virtual 

mempelajari dampak orientasi pada efisiensi energi 

bangunan sebelum satu bata bangunan diletakkan pada 

lokasi pembangunan. Ini dapat memungkinkan para 

profesional dan pengguna akhir untuk membuat begitu 

banyak perubahan secara virtual dan kemudian 

mengambil keputusan tentang berbagai opsi. Kebaruan 

dari studi ini terletak pada integrasi sistem BIM dan 

penggunaannya dalam menyelidiki secara virtual 

dampak dari berbagai orientasi pada pembangunan 

konsumsi energi. 

 
2. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian akan dibagi dalam beberapa langkah, 
pertama adalah menentukan potensi energy/radiasi 
matahari yang di terima oleh permukaan bangunan 
berdasarkan total radiasi harian sepanjang bulan/tahun. 
Kedua, menentukan tempat/lokasi yang tepat untuk 
meletakan panel surya pada bangunan dengan 
memvisualisikannya dengan gambar 3D dari software 
BIM Revit 2018. Ketiga adalah memodelkan bangunan 
yang akan digambar secara 3D menggunakan sofware 
BIM Revit 2018.  
 

Lokasi penelitian/bangunan sample yang akan digambar 
adalah bagunan Departemen Teknik Nuklir dan Teknik 
Fisika(DTNTF),Universitas Gadjah Mada yang terletak 
pada Sleman, Yogyakarta.  

 

           
Gambar 1. Letak Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisik
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3. Hasil dan Pembahasan  

 
Pada penelitian ini software BIM Revit 2018 digunakan 

untuk memodelkan/menggaambar bangunan yang akan 

diteliti, sebisa mungkin menyesuaikan dengan keadaan 

sebenarnya, dari segi letaknya dan benda-benda yang 

ada disekitarnya seperti contohnya pohon yang akan 

menjadi shadow (bayangan) yang berada disekitar 

bangunan. 

 

 
Gambar 2. Bangunan DTNTF dari Google Earth 

 

 
Gambar 3. Hasil Permodelan Bagunan DTNTF dari Revit 

2018 

 
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah menentukan 

daerah yang paling tepat untuk memasang photovoltaic 

atu PV, dan dapat dilihat dari Gambar  3 daerah atau 

bagian bagunan yang paling efektif untuk memasang 

PV karena mendapat sinar matahari paling banyak 

adalah bagian atap bangunan. Jika pada seluruh atap  

bangunan dipasang PV, maka luar PV yang dibutukan 

adalah 605 m2 seperti yang  terlihat pada Gambar 6. 

 

Setelah melakukan pengolahan data,  didapat data 

Insolation (Energi Radiasi Matahari) harian dan bulanan 

atau sepanjang tahun. Bila dilihat dari hasil data 

pengolahan, radiasi harian yang paling rendah pada 

bulan September  yaitu, 1.26 kWh/m2 dan yang paling 

tinggi pada bulan November yaitu 5.13 kWh/m2. Dan 

hasil dari data insolation bulan yang terendah pada Juni 

yaitu  94 kWh/m2 sampai yang paling tinggi pada bulan 

Maret yaitu 146 kWh/m2. Dari data ini dalam satu tahun, 

bangunan DTNTF dapat mengasilkan listrik PV sekitar 

1.422 kWh/m2. 

 

 

 
Gambar 4. Data Insolation Harian (kWh/m2) 

 

 
Gambar 5. Data Insolation Perbulan (kWh/m2) 

 

 
Gambar 6. Hasil Analisis Insolation Tahunan 

 

4. Kesimpulan  

 
Dari hasil pengolahan data diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pemasangan PV pada atap bangunan merupakan 

potensi yang cukup besar untuk membantu memenuhi 
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kebutuhan energi, terutama energi terbarukan yang bisa 

diterapkan pada bangunan. Dan bentuk atap yang simple 

juga lebih disarankan untuk pemasangan PV, supaya 

mudah mengatur sudut pemasangan. 
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Abstrak  
 

Ada beberapa wisata pantai dan pulau di Kalimantan Barat belum terjangkau jaringan listrik PLN sehingga para 

penikmat wisata membatasi waktu berlibur pada tempat wisata tersebut. Solusi agar jaringan listrik tersedia pada tempat 

wisata yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan energi Angin dan energi Matahari pada lokasi itu dapat dengan 

menggunakan teknologi hibrid. Energi angin harus diukur sepanjang tahun untuk memperoleh kecepatan angin rata-rata 

untuk menentukan spesifikasi kincir dan generator yang diperlukan. Untuk itu dibutuhkan alat ukur kecepatan angin 

yang kontinyu.Telah dihasilkan disain alat ukur kecepatan angin yang dipantau dari jarak jauh menggunakan perangkat 

sensor kecepatan angin, Arduino Uno dan Raspberry Pi sebagai pengelola data kecepatan angin dari analog menjadi 

digital untuk dikirim melalui jaringan komunikasi internet dalam suatu website. Alat ukur hasil rancangan berhasil 

mengukur kecepatan angin sesuai standar alat ukur dan berfungsi dengan baik bila tempat mengukur kecepatan angin 

terjangkau fasilitas internet 

 
Keywords: Energi Angin, Energi Surya, Hibrid, Wisata Pantai 

 

 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF TOOLS TO REMOTELY MEASURE WIND 

SPEED VIA WEBSITE FOR THE NEEDS OF WIND POWER PLANT IN WEST 

KALIMANTAN COASTAL TOURISM 

 
Abstract 

 

There are a number of coastal tourism and islands in West Kalimantan that have not been reached 

by the PLN electricity network so that tourists limit their vacation time at these tourist attractions. 

The solution to electricity network availability at these tourist destinations is to utilize wind energy 

and solar energy at those tourist destinations by using hybrid technology. Wind energy have to be 

measured throughout the year to obtain the average wind speed to determine the specification of 

the windmills and generators that is required. Therefore, a continuous wind speed measuring 

instrument is needed. The design of wind speed measuring device that has been produced is 

monitored remotely using wind speed sensor device, Arduino Uno and Raspberry Pi are used to 

transform wind speed data from analog to digital to be sent via internet communication network to 

a website. The designed measurement tool successfully measures the wind speed according to the 

measurement tools standard and work properly when the location of wind speed measurement is 

within the vinicity of intenet facilities. 

 
Keywords: Wind Energy, Solar Energy, Hybrid, Coastal Tourism 
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1. Pendahuluan  
 

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk 

mengembangkan wisata pantai dan wisata pulau yang 

banyak terdapat di Kalimantan Barat. Penerapan energi 

angin dan energi surya diharapkan dapat mengatasi 

keterbatasan energi listrik pada kawasan tersebut. 

Penerapan kedua energi itu dapat menjadi wisata 

teknologi yang bertujuan untuk memasyarakatkan 

penggunaan energi alam. 

Kalimantan Barat memiliki banyak Pantai dan 

Pulau Wisata. Beberapa diantaranya belum terjangkau 

jaringan listrik PLN sehingga para penikmat pantai dan 

pulau membatasi diri berwisata karena mereka 

membutuhkan fasilitas listrik. Upaya pemenuhan listrik 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi energi 

angin dan energi matahari alam sekitar dan bahkan 

dapat menggabungkan kedua energi tersebut dengan 

teknologi hibrid. Energi angin dapat dikonversi menjadi 

energi listrik menggunakan kincir angin yang dikopel 

dengan generator listrik, energi listrik yang dihasilkan 

dapat disimpan dalam aki kemudian energi tersebut 

dapat langsung disalurkan pada suatu jaringan listrik 

bertegangan DC 12 Volt atau AC 220 Volt frekuensi 50 

Hz dengan terlebih dahulu menggunakan inverter 

pengubah tegangan DC ke tegangan AC dengan daya 

listrik tertentu. 

Permasalahan adalah bagaimana mengukur 

kecepatan angin yang kontinyu dan terekam untuk 

waktu yang panjang agar diperoleh rata-rata kecepatan 

angin untuk menentukan spesifikasi kincir-generator 

yang megubah energi angin menjadi energi listrik dan 

energinya dapat tersimpan untuk digunakan. Dengan 

demikian penikmat wisata dapat menggunakan energi 

tersebut dan betah berwisata. 

Untuk kebutuhan energi listrik bersumber dari 

energi angin harus diukur untuk memperoleh kecepatan 

rata-rata angin sepanjang tahun agar dapat menentukan 

spesifikasi kincir angin yang akan dipasang. Alat ukur 

kecepatan angin dikenal dengan nama anemometer. Alat 

ukur tesebut hanya bisa dibaca dan tidak dapat 

menyimpan data. Beberapa kajian bagaimana mengukur 

kecepatan angin dengan suatu alat ukur dapat 

menyimpan data kecepatan angin.  Pengukuran 

kecepatan angin secara digital dapat dilakukan 

menggunakan sensor optocoupler berbasis 

microcontroller [1]. Microcontroller berfungsi sebagai 

pengolah data yang berupa deretan sinyal on-off akibat 

dari berkas cahaya yang diterima dari sensor 

optocoupler [2]. Alat ukur daya listrik bersumber dari 

hibrid energi angin dan energi surya menggunakan 

komponen Arduino [3]. Pemantauan jarak jauh pada 

sistem hibrid PLTMH-PLTS menggunakan power meter 

analog untuk pengukuran dayanya yang kemudian 

dikonversi menjadi digital dengan Analog to Digital 

Converter (ADC). Data disalurkan ke sebuah komputer 

(PC) sebagai server untuk diolah dan dipancarkan 

melalui suatu access point jarak jauh, [4]. Perekaman 

data pengukuran dapat dilakukan menggunakan 

komponen alat seperti Micro Controller, Arduino atau 

Raspberry Pi, yang berperan sebagai micro komputer 

untuk mengolah data masukan dari sensor atau alat ukur 

digital yang dihubungkan kepadanya. Pemakaian 

komponen Raspberry Pi sebagai alat perekam dan 

pengolah data sudah banyak dilakukan, contohnya 

sistem monitoring dan pengawasan keamanan rumah 

dengan sensor PIR (passive infra red), [5], dan dapat 

dilengkapi dengan camera module dan motion detector 

[6]. Sistem pengawasan dengan kamera juga bisa 

dihubungkan ke sebuah aplikasi web melalui Wireless 

Local Area Network (WLAN), [7]. Untuk memperluas 

jangkauan akses hasil pengukuran dari sensor digital, 

digunakan aplikasi web untuk menyimpan dan 

menampilkan kembali hasil-hasil pengukuran tersebut. 

Salah satu contoh adalah sistem informasi monitoring 

cuaca Kecamatan Seberang Ulu I berbasis web [8]. 

Demikian beberapa kajian yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

pengukuran jarak jauh terhadap kecepatan angin yang 

kontinyu. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Alat ukur kecepatan angin biasa disebut 

anemometer yang ada dipasaran terbatas penggunaanya, 

pengukuran kecepatan angin hanya bisa dibaca dan 

datanya tidak dapat tersimpan. 

Untuk mengukur kecepatan angin secara 

kontinyu diperlukan alat deteksi kecepatan angin dan 

diperlukan alat penyimpan data untuk waktu yang 

cukup lama. Bila alat tersebut dipasang untuk mengukur 

kecepatan angin pada lokasi yang cukup jauh, misal 

seperti daerah pantai atau pulau, kemampuan memori 

menyimpan data terbatas dan menyulitkan untuk selalu 

datang ketempat pengukuran untuk mengambil memori 

data. 

Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang sebuah 

alat ukur yang terdiri dari sensor anemometer, Arduino 

Uno dan Raspberry Pi. Sensor anemometer berfungsi 

sebagai alat deteksi kecepatan angin. Arduino Uno 

berfungsi untuk mengolah data kecepatan angin yang 

diperoleh dari sensor anemometer, dan Raspberry Pi 

berfungsi sebagai pengirim data. Data diolah, disimpan, 

dan dikirim oleh perangkat lunak yang sudah dirancang 

dan dipasang pada ketiga komponen alat tersebut.  

Akurasi pengukuran dilakukan uji coba di 

laboratorium dengan menggunakan simulasi kecepatan 

angin. Simulasi kecepatan angin menggunakan kipas 

angin dengan kecepatan konstan. Sensor anemometer 

diletakkan sejajar dan berjarak sama dengan 
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anemometer terhadap kipas angin. Kecepatan putar 

kipas angin diatur konstan agar kecepatan angin mudah 

terbaca pada alat ukur anemometer sebagai alat ukur 

standar dibandingkan dengan hasil ukur rancangan alat. 

Untuk memperoleh pengukuran yang sama 

diperlukan alat kalibrasi pada rangkaian sensor 

anemometer. Kalibrasi menggunakan alat 

potensiometer. 

Melakukan uji coba alat pada daerah pantai atau 

pulau wisata yang terjangkau fasilitas internet untuk 

pengukuran dari jarak jauh. 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Model rancangan alat ukur didesain seperti 

gambar 1.  Menggunakan komponen sensor kecepatan 

angin, Arduino sebagai pengolah data analog dan 

Raspberry Pi sebagai pengolah data digital untuk 

dikirim melalui media komunikasi untuk diterima pada 

komputer PC atau Handphone. 

 

Gambar 1. Blok diagram model rancangan 
 

Untuk mendapatkan informasi kecepatan angin, 

dibutuhkan sensor anemometer. Sensor anemometer 

membutuhkan tegangan supply 12 V DC dengan 

keluaran berupa arus dengan batasan 4 – 20 mA.  

Karena keluaran sensor berupa arus, maka dibutuhkan 

akuisisi data untuk dikonversi dari arus ke tegangan.  

Berdasarkan hukum ohm, untuk mendapatkan tahanan 

diperoleh dari perbandingan antara tegangan dengan 

arus. 

Tegangan yang diinginkan adalah dari 0 – 5 V, yang 

digunakan sebagai masukan pada ADC Arduino.  

Sementara arus yang keluar dari sensor adalah 4 – 20 

mA.  Nilai tahanan maksimum yang dibutuhkan 

adalah : 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =  
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥
=  

5 𝑉

20 𝑚𝐴
 = 250 Ω ............. (1) 

 

Dari hasil perhitungan persamaan (1) diperoleh tahanan 

maksimum yang dibutuhkan adalah 250 Ω, nilai 

tahanan tersebut tidak ada dipasaran.  Untuk itu 

dibutuhkan potensiometer yang dihubungkan secara seri 

untuk medapatkan nilai tahanan 250 Ω tersebut. 

Keluaran sensor anemometer yang sudah 

berupa tegangan dimanfaatkan sebagai input ADC dari 

Arduino.  Nilai tegangan analog sensor akan diolah 

datanya menjadi nilai tegangan dan kecepatan angin.  

Nilai tegangan dan kecepatan angin dikirim ke 

Raspberry Pi melalui hubungan komunikasi serial.  

Raspberry Pi mengirimkan data ke server thingspeak 

agar informasi data tegangan dan kecepatan angin dapat 

diakses oleh pemakai menggunakan laptop atau 

handphone dari jarak jauh menggunakan fasilitas 

internet. 

Model rancangan alat ukur kecepatan angin 

menggunakan gambar 1. Diagram alir program didesain 

seperti gambar 2.  
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START

Int t = 0

float v_angin = 0
float kec = 0

t = t + 1

v_angin = data_ADC * (5 / 1024)
v_angin = v_angin + v_angin_skr

v_angin_skr = v_angin

kec = (v_angin – 1) * 5
kec = kec + kec_skr

kec_skr = kec

t = 15

t, v_angin, kec = 0

teg_angin = v_angin / 15
kec_angin = kec_skr / 15

Kirim data teg_angin, kec_angin
Ke raspberry  dalam bentuk string

END

T

Y

 
          Gambar 2. Diagram Alir Program 

 

Data yang akan diolah adalah data tegangan 

dalam Volt dan kecepatan angin dalam m/s.  Untuk 

mendapatkan data kecepatan angin diperoleh dari 

respon sensor anemometer yang mengeluarkan arus 4 – 

20 m/s.  Arus tersebut dikonversi ke tegangan dari 0 – 5 

V yang selanjutnya sebagai masukan dari ADC 

Arduino.  Untuk membentuk persamaan dibutuhkan 

asumsi kecepatan angin maksimum di lokasi 

pengukuran.  Asumsi kecepatan angin maksimum di 

lokasi pengukuran adalah 20 m/s yang setara dengan 

tegangan masuk maksimum 5 Volt, menggunakan 

persamaan (1), diperoleh: 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  𝑅𝑚𝑎𝑥  𝑥 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 250 𝑥 20 𝑥 10−3 = 5 𝑉  ......(2) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =  𝑅𝑚𝑖𝑛 𝑥 𝐼𝑚𝑖𝑛  = 250 𝑥  4  𝑥  10−3 = 1 𝑉  ......(3) 
 

Persamaan (2) dan (3) dapat didefinisikan bahwa pada 

saat arus maksimum (Imax) kecepatan angin adalah 20 

m/s, sedangkan pada saat arus minimum (Imin) 

kecepatan angin adalah 0 m/s. 

Dengan demikian dapat diperoleh persamaan kecepatan 

angin sebagai berikut: 

 

𝑘𝑒𝑐 = (𝑣_𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛 −  1) ∗  5 ..................... (4) 

 

v_angin menunjukkan tegangan yang keluar pada 

sensor anemometer.  Bila tegangan yang keluar pada 

anemometer sebesar 1 volt maka kecepatan angin 

adalah 0 m/s dan bila tegangan anemometer sebesar 5 

volt maka kecepatan angin adalah 20 m/s.  Data 

kecepatan angin akan di rata-ratakan dan di tampilkan 

setiap 15 detik. 

Data tegangan dan kecepatan angin dikirim ke 

Raspberry Pi melalui komunikasi serial.  Data yang 

masuk ke Raspberry Pi diterima dalam bentuk json dan 

di konversi lagi dalam bentuk pecahan.  Melalui 

Raspberry Pi data dikirim melalui server 

thingspeak.com.  Untuk dapat terhubung ke server 

thingspeak.com terlebih dahulu harus mendaftar ke 

server tersebut menggunakan email pengguna.  Data 

yang dikirim Raspberry Pi dapat dibaca oleh pengguna 

melalui website thingspeak.com. 

Hasil pengukuran dari jarak jauh berbasis Web diuji 

coba pengukuran kecepatan angin di lokasi Pantai 

Penage Ketapang, seperti gambar 3 

     

           Gambar 3. Data hasil pengukuran dari jarak jauh 
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4. Kesimpulan 
 

Alat ukur kecepatan angin yang dirancang 

menggunakan sensor anemometer, Arduino Uno sebagai 

penerima data analog dan Raspberry Pi sebagai 

pengirim data digital dan diterima dalam rancangan 

website menggunakan jaringan internet berhasil dengan 

baik dengan pembanding alat ukur anemometer standar. 

Alat ukur tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur kecepatan angin pada suatu daerah yang 

terjangkau fasilitas internet yang kuat 

 Data hasil ukur yang tampil pada 

server dapat disimpan untuk kebutuhan analisa. 

. 
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Abstract 

 
 Indonesia is a country that has the fourth largest population in the world so that there are many problems 

that come from homes or residences of residents such as electricity, fire, and home security. The smart home 

system is an application system which is a combination of technology and services that are devoted to the home 

environment with certain functions that aim to improve efficiency, comfort and safety of the occupants. 

Intelligent home systems usually consist of control devices, monitoring and automation of several devices or 

home appliances that can be accessed through a computer and smartphone. This study uses Raspberry pi micro 

computer as a controller. This article describes the smart home system in miniature form that can integrate 

electrical, electronic, security and safety systems for residents of the house that can be controlled and monitored 

with multi platforms, namely SCADA, HMI Droid, and Web IoT so that it is superior in improving efficiency, 

security and the safety of the occupants of the house. The result of designing that miniature smart homes can 

work in accordance with the smart home control philosophy and can be controlled and monitored through 

SCADA, HMI Droid, and Web IoT. 

 

 
Keywords: smart home, SCADA, HMI, Web IoT, control 

 

 

Abstrak 

 
Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia sehingga terdapat 

banyak permasalahan yang berasal dari rumah atau tempat tinggal penduduk seperti kelistrikan, kebakaran, dan 

keamanan rumah. Sistem smart home (rumah cerdas) adalah sistem aplikasi yang merupakan gabungan antara 

teknologi dan pelayanan yang dikhususkan pada lingkungan rumah dengan fungsi tertentu yang bertujuan 

meningkatkan efesiensi, kenyamanan dan keamanan penghuninya. Sistem rumah cerdas biasanya terdiri dari 

perangkat kontrol, monitoring dan otomatisasi beberapa perangkat atau peralatan rumah yang dapat diakses 

melalui sebuah komputer dan smartphone. Penelitian ini menggunakan mikro komputer Raspberry pi sebagai 

kontroler. Tulisan ini memaparkan tentang sistem smart home dalam bentuk miniatur yang dapat 

mengintegrasikan perangkat listrik, elektronik, sistem keamanan dan keselamatan untuk penghuni rumah yang 

dapat dikontrol dan dimonitoring dengan multi platform yaitu SCADA, HMI Droid, dan Web IoT sehingga lebih 

unggul dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keselamatan penghuni rumah. Hasil dari perancangan 

bahwa miniatur smart home dapat bekerja sesuai dengan filosofi kontrol smart home dan dapat dikontrol serta 

dimonitoring melalui SCADA, HMI Droid, dan Web IoT. 

 

 
Katakunci: smart home, SCADA, HMI, Web IoT, kontrol 
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1. Pendahuluan 
 

Indonesia merupakan negara yang memiliki 

penduduk terbesar keempat di dunia sehingga terdapat 

banyak permasalahan yang berasal dari rumah atau 

tempat tinggal penduduk seperti kelistrikan, kebakaran, 

dan keamanan rumah.  

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan DKI Jakarta menyampaikan,  sepanjang 

2017 ada 1.471 peristiwa kebakaran. Peristiwa 

kebakaran selama tahun 2017 mengakibatkan 11.098 

orang kehilangan tempat tinggal. Total kerugian 

mencapai Rp 477 miliar. (Jakarta, Kompas.com) 

Kemudian dalam data yang dirilis oleh Kapolri 

Tito Karnavian, jumlah kejahatan pada tahun 2016 

tercatat mencapai 380.826 kasus. Lalu, sedangkan pada 

tahun 2017 ini berada di angka 291.748 kasus kejahatan. 

(Merdeka, 29 Desember 2017). Salah satu contoh kasus 

kriminalitas yang sering terjadi adalah pencurian 

rumah/ruko. Maka dibutuhkan kewaspadaan yang ekstra 

dalam menjaga keamanan rumah. Padahal kita memiliki 

kesibukan lain di luar rumah yang tidak memungkinkan 

untuk selalu mengawasi rumah. 

  Selain itu rumah-rumah di Indonesia juga sulit 

untuk dikontrol dan dimonitoring oleh pemilik rumah 

saat sedang berpergian. Contohnya rumah lupa dikunci, 

lupa mematikan lampu-lampu, AC, dan lain-lain. 

Sehingga konsumsi listrik di rumah pun menjadi tidak 

efisien atau pemborosan listrik. Dengan adanya 

beberapa permasalahan tersebut, kita perlu membuat 

sistem smart home. Smart home memiliki beberapa 

manfaat seperti memberikan kenyamanan yang lebih 

baik, keselamatan dan keamanan yang lebih terjamin, 

dan menghemat penggunaan energi listrik [1]. Kenapa 

disebut sistem smart home, karena semua peralatan 

yang ada di rumah bisa saling terintegrasi dan dengan 

sebuah mikro komputer, dan mikro komputer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah raspberry pi. 

Selain itu juga dibutuhkan sebuah sistem SCADA yang 

memiliki fungsi sebagai interface antara mikro 

komputer dengan pemilik rumah. Agar memudahkan 

pemilik rumah dalam monitoring dan mengkontrol 

peralatan yang ada di rumah. Dengan kata lain kita bisa 

membuat rumah lebih aman dan efesien dalam 

konsumsi listrik. Tampilan SCADA pada smart home 

ini dibuat dalam bentuk tampilan software android dan 

juga komputer.  

Beberapa penelitian tentang smart home telah 

banyak dilakukan diantaranya untuk kontrol lampu 

dengan raspberry pi sebagai server web[2], kontrol 

lampu dengan raspberry pi dan smartphone android[3], 

aplikasi rumah pintar pengendali peralatan elektronik 

rumah tangga berbasis web[4], dan sistem keamanan 

ruangan menggunakan raspberry pi[5]. 

Beberapa penelitian tersebut masih mengontrol 

satu jenis perangkat listrik maupun satu sistem di rumah. 

Adapun mengontrol peralatan elektronik rumah tangga 

namun hanya berbasis web. Sedangkan pada penelitian 

ini banyak perangkat maupun sistem yang dapat 

dikontrol dan dimonitoring seperti lampu, power outlet, 

jendela, sistem keamanan rfid, sistem keamanan motion, 

sistem keselamatan kebakaran dari kebocoran gas, 

garasi, lift, suhu ruangan, kipas. Selain itu, penelitian ini 

dapat dikontrol dan dimonitoring lebih dari satu 

platform yaitu SCADA, HMI droid (Android), Web IoT.  

Jadi, penelitian tentang smart home ini memiliki 

gagasan terbaru yang dapat mengintegrasikan perangkat 

listrik, elektronik, sistem keamanan dan keselamatan 

untuk penghuni rumah yang dapat dikontrol dan 

dimonitoring dengan multi platform yaitu SCADA, 

HMI Droid, dan Web IoT. Selain itu, potensi kegunaan 

smart home dapat digunakan secara umum untuk rumah 

tempat tinggal bagi masyarakat kelas menengah sampai 

atas. Oleh dasar pemikiran tersebut, penulis mengangkat 

judul penelitian “Sistem Otomasi Smart Home Berbasis 

Internet Of Things (IOT)”. 

 

2.  Metode Penelitian 
 

Pada penelitian mengenai sistem smart home, 

metode penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Perancangan sistem smart home dalam bentuk 

layout atau tampilan prinsip kerja smart home. 

2. Membuat sistem kontrol pemograman dan modbus 

komunikasi dengan bahasa pemograman python 

serta membuat tampilan SCADA, HMI Droid, dan 

Web IoT untuk memonitor proses kerja sistem 

smart home.  

3. Melakukan pengujian kinerja sistem kontrol 

pemograman dengan mengaplikasikan ke miniatur 

smart home serta menguji komunikasi dan 

kecepatan respon SCADA, HMI Droid, Web IoT 

saat monitoring dan remote control sistem smart 

home. 

4. Setelah alat dinyatakan bekerja sesuai deskripsi 

kerja, dilakukan pengambilan data. Berdasarkan 

data yang telah didapatkan, penulis mulai 

melakukan analisa data. 

 

2.1.  Perancangan Smart Home 
 

Pada penelitian ini, perancangan smart home yang 

dilakukan adalah pembuatan hardware dan program. 

Pembuatan hardware berupa pembuatan miniatur smart 

home pada Gambar 1 yang sudah dipasangkan beberapa 

sensor yang telah terintegrasi dengan sebuah raspberry 

pi 3 type b. Miniatur ini berfungsi sebagai simulator 

rumah yang sudah memiliki sistem otomasi dan juga 

beberapa sistem keamanan. 
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Pembuatan program untuk sistem otomasi pada 

raspberry pi 3 type b dengan software python, selain itu 

juga membuat tampilan pada SCADA menggunakan 

software vijeo citect , pembuatan tampilan HMI di 

android dengan HMI Droid, dan yang terakhir dengan 

membuat tampilan pada dashboard web di 

www.cayenne.mydevices.com. 

 
 

Gambar 1. Miniatur Smart Home 

 

 

2.2.  Diagram Blok Smart home 
 

Smart home dapat dikontrol dan dimonitor dengan 

beberapa mode yaitu dengan SCADA pada PC, dengan 

HMI Droid pada smartphone dan yang terakhir dengan 

WEB cayenne untuk monitoring dan kontroling secara 

online. Pada mode WEB cayenne diperlukan koneksi 

internet untuk mengontrol smart home yang diakses 

melalui PC maupun smartphone yang nantinya akan 

memberikan perintah yang diteruskan ke perangkat 

Raspberry Pi yang berfungsi sebagai kontroler pada 

Gambar 2. Adapun beberapa output dari perintah yang 

terdapat pada smartphone/pc: 

1. Slider dimmer: Smartphone/pc dapat memberikan 

instruksi berupa dimmer yang berfungsi sebagai 

pengatur kecepatan putar kipas angin atau AC, 

2. Buzzer: Smartphone/pc dapat memberikan 

instruksi untuk mematikan buzzer, 

3. Sistem ON/OFF: Smartphone/pc dapat 

memberikan instruksi untuk ON/OFF relay pada 

lampu ruang tamu, lampu dapur, power outlet, 

motor pada jendela dapur, motor pada garasi. 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Blok Smart Home 

 

 

Smart home memiliki beberapa sensor-sensor dan 

RFID pada Gambar 2 sebagai sistem pengendali 

otomatis devices seperti sensor jarak ultrasonik yang 

berfungsi untuk membuka dan menutup garasi, sensor 

deteksi benda (PIR) yang berfungsi untuk sistem 

keamanan pada smart home dari pencuri, sensor gas 

yang berfungsi sebagai sistem pendeteksi gas berlebih 

pada kompor masak untuk menghindari kebakaran 

karena gas bocor, sensor suhu untuk mendeteksi suhu 

ruangan, dan RFID yang berfungsi sebagai sistem 

keamanan dan akses kontrol pemilik rumah. Sistem 

smart home mengutamakan faktor keamanan/security 

sistem, efesiensi penggunaan listrik, serta kenyamanan 

dan kemudahan pengguna dalam mengakses rumahnya 

sendiri. 

 

2.3.  Flow Chart Smart Home 
 

Flow chart berfungsi untuk menjelaskan tentang 

filosofi kontrol suatu sistem. Adapun salah satu flow 

chart sistem smart home pada ruang tamu yaitu pada 

Gambar 3 menunjukkan deskripsi kerja sistem pada 

smart home yang dapat dikontrol dan dimonitoring 

melalui HMI dan SCADA. 

 

http://www.cayenne.mydevices.com/
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Gambar 3. Flow Chart HMI dan SCADA Ruang Tamu 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Hasil dan pembahasan menjelaskan tentang hasil 

dari penelitian yaitu cara kerja miniatur smart home, 

hardware miniatur smart home, tampilan SCADA, HMI 

Droid, dan Web IoT yang sudah dapat mengontrol dan 

memonitoring sistem smart home. Selain itu akan 

membahas analisis perihal pengujian program kontrol 

pemograman yang telah dibuat terhadap sensor dan 

perangkat listrik yang secara nyata bekerja pada smart 

home, analisis pengujian konektivitas antara software 

untuk controlling dan monitoring dengan controller, 

serta respon time SCADA, HMI Droid, dan Web IoT. 

 

3.1 Cara Kerja Smart Home 
 

Miniatur smart home dapat dioperasikan dalam 

kondisi bentuk sederhana dari rumah sungguhan. 

Keseluruhan sistem miniatur smart home dapat 

dijalankan dalam kondisi otomatis atau manual, sesuai 

dengan penggambaran sistem yang ada di rumah 

dimana sistem bisa dioperasikan dalam kondisi manual 

atau otomatis. Standard Operating Procedure (SOP) 

dalam menggunakan miniatur smart home dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Hubungkan power supply raspberry pi dan kipas 

panel ke kotak kontak 220VAC yang terdapat pada 

panel smart home, 

2) Kemudian hubungkan power supply panel smart 

home dengan sumber 220VAC, 

3) Selanjutnya turn on –kan mcb 2A yang terdapat 

pada panel smart home maka raspberry pi, sensor-

sensor, dan kipas panel akan menyala, 

4) Hubungkan raspberry pi, pc, dan smart phone 

dalam satu koneksi jaringan internet yang sama, 

5) Aktifkan remote dekstop connection atau putty 

dengan melakukan login raspberry pi,  

6) Miniatur smart home sudah dapat bekerja sesuai 

dengan flow chart, 

7) Selain itu, smart home dapat dikontrol dan 

dimonitoring menggunakan SCADA, HMI, 

maupun Web IoT. 

8) Apabila terjadi gangguan pada sistem miniatur 

smart home seperti sensor sebagian tidak aktif, 

koneksi modbus terputus, tidak dapat dikontrol dan 

monitoring melalui HMI, SCADA, dan Web IoT 

maka lakukan proses reboot atau shut down 

raspberry pi pada sistem miniatur smart home. 

 

3.2 Desain dan Layout 
 

 
 

Gambar 4. Layout Halaman Utama SCADA dan HMI 
 

Gambar 4 memiliki fungsi sebagai menu dan 

halaman pembukan pada HMI SCADA, Pada tampilan 

halaman utama terdapat beberapa fitur diantaranya: 

a) SIGN IN berguna untuk user masuk pada tampilan 

hmi 

b) SIGN OUT  berguna untuk user keluar dari 

aktifitas tampilan hmi 

c) EMERGENCY button berguna untuk mereset 

sistem pada smarthome 

d) REBOOT RASPBERRY button berguna untuk 

mematikan dan menghidupkan kembali raspberry 

e) SHUTDOWN RASPBERRY button berguna untuk 

mematikan raspberry 

f) RUANG TIDUR button berguna untuk menuju 

halaman ruang tidur 

g) RUANG MANDI button berguna untuk menuju 

halaman ruang mandi 

h) RUANG MASAK button berguna untuk menuju 

halaman ruang masak 

i) RUANG TAMU button berguna untuk menuju 

halaman ruang tamu 

j) GARASI button berguna untuk menuju halaman 

garasi 
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Pada Gambar 5 adalah salah satu tampilan 

halaman yaitu pada ruang tamu di HMI Droid yang 

memiliki fungsi untuk memonitoring dan mengkontrol 

beberapa benda yang ada di ruang tamu. 

 

 
 

Gambar 5. Layout Halaman HMI Droid Pada Ruang 

Tamu 

 

 

Pada Gambar 6 adalah platform dashboard pada 

Web IoT yaitu Cayenne. 

 

 
 

Gambar 6. Platform Web IoT (Web Cayenne) 
Pada Gambar 7 adalah salah satu tampilan 

halaman yaitu pada ruang tidur di SCADA yang 

memiliki fungsi untuk memonitoring dan mengkontrol 

beberapa benda yang ada di ruang tidur. 

 

 
 

Gambar 7. Layout Halaman SCADA Pada Ruang Tidur 

 

 

3.3 Analisis Smart Home 
 

Tabel 1 adalah data pengujian program kontrol 

sensor pada smart home yang menunjukkan hasil 

program kontrol pemograman yang telah dibuat terhadap 

sensor dan perangkat listrik yang secara nyata bekerja 

pada smart home. 

Pengujian dilakukan dengan menghubungkan 

program pada raspberry pi dengan sensor. Pengujian ini 

bertujuan untuk menganalisa sensor yang dapat bekerja 

sesuai dengan deskripsi kerja flow chart pada sistem 

smart home sehingga dapat mengetahui apakah program 

kontrol raspberry pi yang sudah dibuat telah sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan untuk mengontrol 

sebuah smart home atau tidak. 

Dalam pengujian ini penulis akan melakukan 

pengujian konektifitas antara controller pada smart 

home dengan software SCADA, HMI Droid, dan Web 

IoT Cayenne. dimana pengujian ini berfungsi untuk 

mengetahui apakah komunikasi pada sistem berjalan 

dengan baik atau tidak. 

 
Tabel 1. Data Hasil Pengujian Smart Home 

 

Command 
Kondisi 

Keterangan 
ON OFF 

Lampu Ruang 

Masak 
235 VAC 0 Baik 

Lampu Ruang 

Mandi 
235 VAC 0 Baik 

Lampu Ruang 

Tidur 
235 VAC 0 Baik 

Kotak Kontak 235 VAC 0 Baik 

Push Button 

Garasi 
0 2,2 VDC Baik 

PING Garasi 0 0 Baik 

Fan 

1,4 VDC 

0 

40%, Sesuai 

1,8 VDC 70%, Sesuai 

3,2 VDC 100%, Sesuai 

Suhu 3,3 VDC 0 Baik 

Motion 

Detector 
3,2 VDC 0 Baik 

Gas Sensor 0 2,3 VDC Baik 

Push Button 

Pintu 
0 2,2 VDC Baik 

RFID Door 3,2 VDC 1,6 VDC Baik 

Lift 3,3 VDC 0 Baik 

Jendela 3,3 VDC 0 Baik 

Buzzer 2,6 VDC 0 Baik 

     

 
*Baik VAC = Bekerja diantara 220-240VAC 

 

 

*Baik VDC = Sama dengan atau dibawah 3,3 

VDC 
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Tabel 2 merupakan hasil pengujian konektivitas 

antara software untuk controlling dan monitoring 

dengan kontroller. Dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa pada jarak 11 meter koneksi antara SCADA 

dengan kontroller terputus, untuk HMI droid mengalami 

gangguan koneksi saat jarak 13 meter. Kedua hal 

tersebut terjadi  karena SCADA dan HMI droid 

menggunakan komunikasi modbus TCP dengan wifi 

sebagai media komunikasinya, sehingga komunikasi 

hanya bisa dilakukan dengan jarak-jarak tertentu karena 

kemampuan setiap device untuk menangkap sinyal wifi 

berbeda-beda. Sedangkan untuk web cayenne dapat 

terus berkomunikasi dengan kontroller walaupun pada 

jarak 19 meter bahkan lebih karena media komunikasi 

yang gunakan adalah internet. Jadi selama provider 

yang digunakan memiliki kualitas yang baik maka 

komunikasi pun akan tetap baik. 

Pengujian software-software ini dilakukan dengan 

cara menjalankan program yang telah dibuat pada 

software Vijeo Citect, HMI droid, dan juga web 

cayenne yang telah dibuat sebelumnya dan melihat 

status dan respon time yang terjadi ketika software 

dijalankan pada Smart Home. Tujuan dari pengujian ini 

yaitu untuk mengetahui apakah ketiga software yang 

telah dibuat terhubung dengan baik terhadap plant yang 

telah dibuat atau tidak dan juga untuk mengetahui 

berapa respon time dari ketiga software tersebut dalam 

menerima perintah atau pun memberikan perintah. 

 

 

 

 
Tabel 2.  Hasil Pengujian Konektivitas Software 

 

Jarak 

pengujian 

(meter) 

Software  

ket Vijeo 

Citect 

HMI 

droid 

Web 

Cayenne 

1 √ √ √ baik 

3 √ √ √ baik 

6 √ √ √ baik 

9 √ √ √ baik 

11 √ √ √ baik 

13 - √ √ 
vijeo citect 

terputus 

16 - - √ 
vijeo citect & 

hmi terputus 

19 - - √ 
vijeo citect & 

hmi terputus 

 

 

Pada tabel 3  dapat dilihat bahwa respon time yang 

sangat sedikit delay adalah hmi droid karena tampilan 

hanya berupa led saja tidak ada perubahan gambar 

seperti animasi seperti scada. Dimana scada 

membutuhkan waktu untuk merubah gambar dari 

symbol ke symbol. Sedanngkan respon time yang sangat 

lama ada pada web cayenne karena web cayenne dan 

raspberry melakukan pertukaran dengan konektifitas 

internet. Sehingga sinyal internet sangat mempengaruhi 

kecepatan komunikasinya. 

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Response Time Software Smart 

Home 

 

 

4. Kesimpulan 
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

“Sistem Otomasi Smart Home Berbasis Internet of 

Things (IoT)” adalah bahwa: 

1. Miniatur Smart Home yang dirancang telah dapat 

bekerja dengan baik dengan sesuai dengan flow 

chart dan deskripsi kerja sistem smart home, 

2. Raspberry pi dapat berfungsi sebagai controller 

untuk SCADA, HMI Droid, Website IoT yang 

dapat dimplementasikan ke sistem smart home, 

3. SCADA, HMI droid, Web IoT dapat bekerja 

bersamaan atau multi platform dalam mengontrol 

dan memonitoring miniatur smart home, 

4. Modbus jenis TCP/IP yang digunakan untuk 

menghubungkan program raspberry ke SCADA 

dan HMI, 

5. Media komunikasi antara smart home dengan 

SCADA, HMI Droid menggunakan wireless yaitu 

wifi,  

6. Media komunikasi antara smart home dengan Web 

Cayenne menggunakan internet, 

7. Penggunaan channel pada Web Cayenne sangat 

terbatas sekitar 14 channel, 

8. Rata-rata respon time pada web cayenne 6.55 detik, 

HMI droid 0,50 detik, dan SCADA 0,77 detik. 

 

5. Ucapan Terima Kasih 
 

Command 

Response Time 

SCADA 
HMI 

droid 

Web 

Cayenne 

Button on lampu ruang 

masak 
00.42s 00.19s 07.81s 

Button off lampu 

ruang masak 
00.64s 00.18s 10.20s 

Button on lampu ruang 

mandi 
00.48s 00.18s 05.19s 

Button off lampu 

ruang mandi 
00.61s 00.19s 05.87s 
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Abstrak  
 
Penelitian ini membahas tentang pemantauan kWh dan harga listrik pada lampu dan air cooler berbasis web offline. 

Penelitian ini menggunakan lampu led 3 watt dan air cooler sebagai media untuk memantau kWh dan harga biaya listrik 

yang terpakai pada lampu dan air cooler tersebut. Tempat dan waktu yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan 

penelitian ini adalah di laboratorium robotika dan ruang sekertariat Kelompok Peneliti Muda (KPM). Waktu yang 

peneliti gunakan adalah dalam kurun waktu tiga bulan dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juli 2018. Metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang meliputi perencanaan, analisis kebutuhan 

perancangan, pengujian dan implementasi alat. Pengguna dapat memantau kWh dan harga pemakaian lampu dan air 

cooler listrik melalui tampilan web. Pada perancangan tampilan, program, dan desain maket sistem ini, peneliti 

menggunakan software Arduino IDE, Xampp, SketchUp, dan bracket Text Editor. Hasil yang didapat adalah 

penggunaan lampu  3 watt dan air cooler di uji selama beberapa detik, menit, jam dan memiliki hasil yang sesuai 

dengan perhitungan seperti penggunaan lampu 3 watt selama 17 menit 21 detik mendapatkan hasil 0,0008675 kWH dan 

biaya listrik Rp. 1,2145.  

  

 
Keywords: Pemantauan, Arduino, Wemos, Web 

 

 

Abstract 
 

This research discusses the monitoring of kWh and electricity prices on lights and air cooler based on offline web. This 

research uses a 3 watt led light and cooler water as a medium to monitor kWh and the price of electricity used in the 

lamp and air cooler. The place and time that the researchers used in completing this research were in the robotics 

laboratory and the secretariat room Kelompok Peneliti Muda (KPM) at state University of Jakarta. The time used is 

within three months starting from May to July 2018. This research method uses research and development methods 

which include planning, analyzing the needs of designing, testing and implementing tools. In designing the interface, 

program, and design of the model of this system, researchers use software Arduino IDE, Xampp, SketchUp, dan bracket 

Text Editor. The results obtained are the use of 3 watt lights and air cooler tested for several seconds, minutes, hours 

and has results that are in accordance with calculations such as the use of 3 watt lights for 17 minutes 21 seconds to get 

the results of 0,0008675 kWH and electricity costs Rp. 1,2145. 

 

 

Keywords: Monitoring, Arduino, Wemos, Web 

 

 

1. Pendahuluan  

 
Rancang bangun perhitungan kWh listrik terhadap biaya 

listrik ini merupakan sub topik dari pemantauan sistem 

kWh listrik dan harga biaya listrik pada gedung 

bertingkat. Bangunan gedung menurut UU No.28 tahun 

2002 tentang bangunan Gedung pasal 1, adalah wujud 

fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 

tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada 

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

mailto:haryansah97@gmail.com
mailto:wibowodiditri@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

77 

 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus. Salah satu fungsi 

gedung yang telah diatur dalam pasal 1 UU No.28 tahun 

2002 tentang bangunan pasal 1, adalah sebagai tempat 

usaha seperti perhotelan, perindustrian, perkantoran, 

perdagangan, wisata, rekreasi, penyimpanan, dan 

terminal[1].  

 

Bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha 

menengah dan menggunakan tegangan rendah dengan 

daya 6.600 VA sampai 200 kVA memiliki tarif tenaga 

listrik sesuai dengan penetapan penyesuaian tarif tenaga 

listrik (tarif adjusment) yang telah dikeluarkan oleh 

PT.PLN Indonesia untuk bulan April-Juni 2018 yang 

menyatakan bahwa untuk gedung bertingkat yang 

digunakan untuk bisnis menengah dan menggunakan 

tegangan rendah antara 6.600 VA sampai 200 kVA 

maka dikenakan tarif sebesar Rp.1.467,28 per kWh 

(PT.PLN Indonesia, 2018, 

http://www.pln.co.id/statics/uploads/2018/05/Tariff-

Adjustment-April-Juni-2018-1.jpg, 5 Juli 2018). Selain 

itu,  Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat bahwa 

penjualan listrik PLN periode Januari – Agustus 2017 

mencapai 146,37 Giga Watt Hour (GWH) atau 

meningkat 2,8 % dari tahun sebelumnya (PLN,2017)[1]. 

 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah 

yang di ambil adalah Bagaimana merancang, membuat 

dan menguji Pemantauan kWh dan harga listrik gedung 

bertingkat untuk keperluan bisnis menengah keatas 

berbasis web offline dengan menggunakan Wemos D1 

R2 untuk mengirim data kondisi lampu menyala dari 

sensor LDR ke web yang diakses melalui komputer, dan 

LDR sebagai triger untuk mengaktifkan waktu pada 

tampilan web. 

 

2. METODE PENELITIAN  
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian dan pengembangan. Flowchart penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 
Gambar 1. Flowchart Penelitian 

 

 

Penelitian Pemantauan kWh dan biaya listrik pada 

lampu dan air cooler Berbasis Web offline 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Metode 

ini memiliki empat tahapan, yaitu tahapan pertama 

adalah mencari informasi yang terkait dengan penelitian, 

studi literature melalui teori-teori penunjang penelitian, 

datasheet application notes, untuk menentukan 

spesifikasi komponen elektronika yang akan digunakan. 

Tahapan berikutnya adalah perancangan sistem 

hardware maupun software untuk membangun prototipe 

sistem secara menyeluruh. Hasil rancangan tersebut 

kemudian direalisasikan dalam bentuk sistem prototipe 

yang dapat diuji, tahapan selanjutnya adalah pengujian 

sistem secara menyeluruh agar sistem dapat bekerja 

sesuai yang diharapkan. 

 

2.1. Perancangan Step Down LM 2596’ 

 

Step down digunakan untuk menurunkan tegangan DC 

dari power supply sebesar 12 V menjadi 5 V kemudian 

tegangan ini akan digunakan untuk mengaktifkan 

mikrokontroler dan modul relay[3]. 
 

2.2. Sensor LDR (Light Dependent Resistor) 

 

Sensor LDR akan berubah resistansinya sesuai dengan 

intensitas cahaya yang diterimanya, jika berada 

ditempat yang gelap maka nilai tahanannya akan 

meningkat dan jika berada di tempat yang terang maka 

nilai tahanannya akan menurun. Sensor dipasangkan di 

wemos D1 R1 dengan memanfaatkan pin analog[4]. 

 

2.3. Perancangan Modul Relay dan Outputnya 

 

Pembuatan prototipe ini menggunakan modul relay 

untuk mengaktifkan dan Air Cooler mini. Modul relay 

http://www.pln.co.id/statics/uploads/2018/05/Tariff-Adjustment-April-Juni-2018-1.jpg
http://www.pln.co.id/statics/uploads/2018/05/Tariff-Adjustment-April-Juni-2018-1.jpg
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akan aktif jika diberikan logika LOW. Modul relay 

dihubungkan dengan mikrokontroler dan dapat di 

aktifkan menggunakan web yang telah dibuat [5]. 

 

2.4. Blok Diagram Sistem 

 

Lampu

Ruang 1Modul

Relay 

ESP 8266

Air cooler

INPUT

LDR

OUTPUTController

Arduino

Saklar Bel

Wemos 

D1 R1

Controller

 
 

Gambar 2. Block Diagram Sistem 

 

 

sistem ini memiliki input dari LDR untuk umpan balik 

saat lampu menyala dan komputer untuk mengaktifkan 

lampu dan air cooler melalui interface web. ESP yang 

ada di wemos digunakan untuk komunikasi dengan 

laptop/komputer melalui jaringan handphonde dengan 

menyalakan hotspot sehingga perangkat laptop/ 

komputer dapat terhubung dengan ESP8266 untuk 

mengirim dan menerima data. Wemos D1 R1 ini 

digunakan untuk controller atau sebagai proses setiap 

input dan output pada sistem ini. 

 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

 
Sistem Pemantauan kWh dan biaya listrik pada barang 

elektronik Berbasis Web offline adalah suatu alat yang 

dapat memantau listrik dari jarak jauh untuk 

mengefisiensikan pemakaian listrik pada barang 

elektronik yang diterapkan pada meniatur gedung 

bertingkat dengan menggunakan mikrokontroler AT 

Mega 2560, Wemos, dan modul relay 8 channel.  

Adapun skematik alat pada sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

 

 
 

Gambar 3. Skematic Alat 

 

Gambar 4 menjelaskan proses kerja alat 

menggunakan diagram mengalir (Flowchart). 

 

START

Inisialisasi Input & 
Output : 

Sensor LDR, 
Interface web, Air 

cooler, Lampu

Lampu Menyala

Interface web 
tombol lampu

yes

No

LDR mengirim 
data 1 ke  

Interface web membaca 
database mysql tampilan 

ruagan menyala hijau waktu 
pemakaian aktif

Interface web 
tombol lampu

NO

Interface web 
tombol air cooler

Air cooler 
Menyala

Interface tombol air 
cooler menjadi warna 

hijau waktu 
pemakaian berjalan

Database 
mysql

yes yes

Interface web 
tombol air cooler

yes

Air cooler mati

yes

NO

END

LDR mengirim 
data 0 ke  

Interface web membaca 
database mysql tampilan 
ruagan kembali  merah 

waktu pemakaian kembali 0 
nilai waktu sebelum dikirim 

ke

 
 

Gambar  4. Flowchart  

 

 

Perancangan Mekanik 

 

Pada tahap perancangan mekanik, dijelaskan proses 

perancangan alat yang bersifat mekanikal. Pada 

Prototipe Sistem Pemantauan kWh dan biaya listrik 

pada lampu dan air cooler Berbasis Web, bagian yang 

bersifat Electrical yaitu Arduino, Wemos D1 R2, Air 

Cooler Mini, Lampu 3 W. 

 

Cara Kerja Dari Alat Ini Adalah Sensor LDR  

memberikan data kepada Arduino mega, lalu Arduino 
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mengirim data ke Wemos D1 R2 dengan komunikasi 

serial, lalu dari wemos mengirim data ke Database 

mysql berupa data Digital melalui komunikasi wifi, lalu 

interface membaca nilai dari database.  

 

Perancangan Tampilan Web 

 

Di dalam tampilan web ini akan menampilkan denah 

ruangan lantai 1, 2, dan 3 serta nilai suhu, kelembaban, 

dan jumlah biaya pemakaian listrik. Di dalam tampilan 

web ini juga terdapat icon tombol untuk  menyalakan 

dan mematikan lampu dan Air Cooler mini. Berikut ini 

adalah gmbar tampilan web yang digunakan 

 

 
 

Gambar 5. Tampilan Saklar dan Waktu pemakaian. 

 

 

 
 
Gambar 6. Tampilan Saklar dan Waktu pemakaian. 

 

 

Daftar Input  dan Output 

 

Input dan Output yang digunakan dalam pengerjaan 

tugas akhir dengan judul prototipe Sistem Pengendalian 

dan Pemantauan Kelistrikan, Suhu, dan Kelembaban 

Gedung Bertingkat.Terdiri dari beberapa input dan 

output yang digunakan. Tabel 1 merupakan daftar input 

dan  output yang digunakan pada Arduino Mega 2560. 

 
Tabel 1. Daftar Input dan output pada Arduino Mega 2560 

 

No Input Pin Output Pin 

1 Saklar 

Lampu1 

A7, 40 Lampu1 24 

2 Saklar 

Lampu 2 

A7, 42 Lampu2 25 

3 Saklar 

Lampu 3 

A7, 44 Lampu3 26 

4 Saklar 

Lampu 4 

A7, 46 Lampu4 27 

5 Saklar 

Lampu 5 

A8, 40 Lampu5 28 

6 Saklar 

Lampu 6 

A8, 42 Lampu6 29 

7 Saklar 

Lampu 7 

A8, 44 Lampu7 30 

8 Saklar 

Lampu 8 

A8, 46 Lampu8 31 

9 Saklar 

Lampu 9 

A9, 40 Lampu9 32 

10 Saklar 

Lampu 

10 

A9, 42 Lampu10 33 

11 Saklar 

Air 

Cooler 11 

A9, 44 Air 

Cooler1 

34 

12 Saklar 

Air 

Cooler 12 

A9, 46 Air 

Cooler2 

35 

13 Saklar 

Air 

Cooler 13 

A10, 40 Air 

Cooler3 

36 

14 Saklar 

Air 

Cooler 14 

A10, 42 Air 

Cooler4 

37 

15 Saklar 

Air 

Cooler 15 

A10, 44 Air 

Cooler5 

38 

16 Saklar 

Air 

Cooler 16 

A10, 46 Air 

Cooler6 

39 

17 LDR1 A0   

18 LDR2 A1   

 

 

Pengujian Alat 

 

Pengujian alat diperlukan agar setiap rangkaian 

elektronika yang telah dirakit dapat berfungsi dengan 

baik. 

 

Pengujian Interface Web 

 

Uji Coba Lampu dengan mengambil salah satuh contoh 

satu lamp dengan daya 3 watt dan harga kwhnya 1400 

yaitu LR11(Lampu Lanta 1 Ruang 1). 

 
Tabel 2. Pengujian nilai kWh dan Biaya Lampu 

 

Uji Coba air cooler mini dengan mengambil salah satu 

contoh  satu air cooler mini dengan perumpamaan daya 

500 watt dan harga kwh Rp. 1400 yaitu AC1(AC ruang  

1). 

 Waktu Per KWH Biaya 

Jam Menit  Detik 

1. 00 17 21 0,0008675 Rp. 1,2145 

2. 00 02 05 0,000104166667 Rp. 0,1458334 

3. 00 00 02 0,0000016666667 Rp.0,0023333334 

4. 01 05 10 0,0032583333333333327 Rp. 4,56166667 

Jumlah 0,004231667 Rp. 5,924333334 

Tampilan Web 0,004 Rp. 5,92 
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Tabel 3. Tabel nilai kWh dan Biaya air cooler 

 

 

 

Uji coba dilakukan hanya dengan menggunakan satu 

buah lampu dan satu buah air cooler mini dikarenakan 

program yang dipakai ke semua lampu dan air cooler 

mini semuanya sama, hanya yang membedakan antara 

lampu dan air cooler yaitu dayanya saja. 

 

 
 

Gambar 7. Grafik Pengujian Tampilan Web. 

 

 

Kesimpulan  

 

Pada akhir perancangan dan pembuatan Rancang 

Bangun Sistem Pemantauan kWh Listrik dan Harga 

Listrik Pada Lampu dan Air cooler Berbasis Web offline. 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil tampilan web sesuai dengan perhitungan  

dengan menggunakan lampu 3 watt dan air 

cooler yang diberikan nilai 500 watt.  

2. Waktu pemakaian Air Cooler mini dan lampu 

pad setiap ruangan dapat dipantau melalui 

tampilan web sehingga dapat dijadikan data 

referensi untuk melakukan penghematan listrik 

jika digunakan terlalu lama. 

3. Biaya tagihan listrik dapat dipantau melalui 

tampilan web sehingga pengelola gedung dapat 

memperkirakan pengeluaran pembelanjaan 

listrik per bulannya. 

4. Komputer dan mikrokontroler dapat 

dimanfaatkan sebagai alat yang dapat 

membantu mengefisiensikan pemakaian listrik 

dari segi penghematan energy listrik, tenaga 

pengelola gedung, serta biaya tagihan listrik 

pada gedung bertingkat. 
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No Waktu Per KWH Biaya 

Jam Menit  Detik 

1. 00 09 00 0,075 Rp. 105 

2. 00 02 22 0,01972222222222222 Rp. 27,61111 

3. 00 00 39 0,005416666666666667 Rp. 7,58334 

4. 01 05 10 0,5430555555555555 Rp. 760,277778 

Jumlah 0,643194444 Rp. 900,4722222 

Tampilan Web 0,643 Rp. 900,47 
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Abstrak  
 

Sistem Sirkulasi air adalah sistem pembagian air melalui sistem pemipaan dari bangunan pengolahan ke daerah 

pelayanan.kemudian air kembali lagi ke daerah bangunan awal. Pada bengkel semester lima teknik listrik di Politeknik 

Negeri Jakarta sendiri telah mempunyai modul plant sistem sirkulasi air sebagai sarana praktik pembelajaran bagi 

mahasiswa, namun kondisi plant saat ini dirasa perlu untuk diperbaharui dan dikembangkan. Karena pada Proses 

pendistribusian air menggunakan motor pompa tiga fasa perlu dikendalikan laju tekanan air tersebut agar air yang 

memompa dari bawah bisa terdistribusikan ke atas dan masuk kedalam tangka tanpa tersendat. Dari permasalahan tersebut, 

untuk menjaga tekanan laju aliran air dirancanglah sistem pengendalian dari inputan pressure transmitter menuju alat 

kendali logika yaitu PLC. Dengan begitu tekanan laju aliran air dikendalikan. 

 

 

Abstract  
 

Design of Water Flow Pressure Control System for Training module Water of Circulation System. The Water of 

Circulation System is a water distribution system through the piping system from the processing building to the service 

area. Then the water returns to the initial building area. But the current plant conditions are considered necessary to be 

updated and developed. Because the process of distributing water using a three-phase pump motor needs to be controlled 

by the water pressure rate so that the pumping water from the bottom can be distributed upwards and entered into the 

tangka without being choked up. From this problem, to maintain the pressure of the water flow rate, the control system is 

designed from the pressure transmitter input to the logic control device, the PLC. That way the water flow rate pressure 

is controlled. 

 

 
Keywords: Pressure transmitter,PLC, SoMachine basic  

 

 

 

1. Pendahuluan  
 
Sistem sirkulasi air adalah sistem pembagian air melalui 

sistem pemipaan dari bangunan pengolahan ke daerah 

pelayanan.kemudian air kembali lagi ke daerah bangunan 

awal Pada bengkel semester lima teknik listrik di 

Politeknik Negeri Jakarta sendiri telah mempunyai 

modul plant sistem sirkulasi air sebagai sarana praktik 

pembelajaran bagi mahasiswa. Kerja modul plant sistem 

sirkulasi air dapat dilakukan dengan dua mode, yaitu 

mode plant dan mode simulasi. Pada mode plant, dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu secara otomatis dan 

manual.  

Sebelum modul sistem sirkulasi dikembangkan, untuk 

kondisi awal mode otomatis level transmitter 

menunjukan nilai pembacaan maksimum yaitu 10volt 

ketika volume air yang ada dalam tangki penuh 100% 

sehingga kecepatan motor pompa tiga fasa berada 

diputaran maksimum yaitu di 2930 rpm dan indikator 

frekuensi yang ada pada inverter berada di 50Hz. Seiring 

turunnya volume air dalam tangki, level transmitter 

menunnjukan penurunan nilai hasil pengukuran. Ketika 

volume air yang ada didalam tangki terisi 45% dari 100% 

volume air penuh, motor pompa tiga fasa tidak bisa lagi 

memompa air untuk naik keatas untuk mendistribusikan 

air ke dalam tangki karena setelah dilakukan percobaan 

dilapangan, ketika kecepatan motor pompa tiga fasa 
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berada di 1172 rpm dan nilai laju aliran tekanan air 

berada di 2,4 bar motor pompa tiga fasa  tidak mampu 

memompa air  diketingiian 4,7 meter . sehingga dibuatlah 

pengendalian tekakan laju aliran air agar menjadi stabil 

sesuai dengan set point yang ingin ditentukan. Untuk 

pemfokusan permasalahan. Terdapat batasan masalah, 

pertama. sistem pengendalian pressure yang dibuat 

berdasarkan hubungan opening motorized valve, Kedua, 

kendali yang digunakan pada pengendalian tekanan 

aliran air serta pembuatan program Bahasa ladder di 

SoMachine basic. 

Tujuan dari pembuatan pengendalian tekanan aliran air 

adalah pertama, agar air yang memompompa dari bawah 

bisa terdistribusikan ke atas dan masuk kedalam tangki. 

Kedua, memanfaatkan modul latih sistem sirkulasi air 

sebagai pembelajaran mahasiswa mengenai Praktik 

pengolahan sinyal listrik input dan outout analog dengan 

mengunakan alat kendali PLC (Programmable Logic 

Controller) dengan mengunakan sistem kendali secara 

close loop. 

 

 

2. Metodologi Penelitian 
 

Tahapan - tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 

dapat dijelaskan melalui flowchart berikut. 

 

 
 

Gambar 1. Alur penelitian 

 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian dimulai 

dengan tinjauan lapangan mengenai sensor instrumentasi 

yang dugunakan lalu membuat pemodelan sistem close 

loop pada sistem sirkulasi air lalu. Selanjutnya dilakukan 

pembuatan simulasi dan trial error. Dari percobaan 

tersebut akan dapat diambil kesimpulan sebagai hasil 

akhir. 

 

 
 

Gambar 2. tampilan simulasi sistem sirkulasi air 

 

Pada gambar dua telihat tampilan simulasi modul latih 

sistem sirkulasi air. Pump1 merupakan motor pompa tiga 

fasa lalu pressure transmitter merupakan sensor tekanan 

yang nantinya keceptan putaran motor pompa tiga fasa 

akan tergantung dengan nilai hasil pengukuran dari 

pressure transmitter dengan membuat set point tekanan 

laju air yang akan dijaga kesetabilanys. 

 

2.1. Sensor Pressure Transmitter 

Pressure transmitter, seperti yang terlihat pada Gambar 

3 mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 

1. Model SPT 100 Schuh Technology. 

2. Range 0-10 bar. 

3. Output 4-20 mA, 0-5 VDC, dan 0-10 VDC. 

4. Overload Safety 150% Full Scale. 

5. Mempunyai empat terminal kabel. 
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Gambar 3. Pressure Transmitter Model SPT 100 

Schuh Technology 

Terminal 1 dihubungkan dengan sumber daya 24 VDC 

(+), terminal 2 disambung dengan sumber daya 24 VDC 

(-), terminal 3 disambung dengan input (+) analog PLC 

dan terminal 4 disambung dengan input (-) analog PLC. 

 

 
 

Gambar 4. Terminal Kabel Pressure Transmitter 

 

Pressure trasnmitter ini akan membaca tekanan air yan 

mengalir dari motor pompa 1 dengan mengirimkan sinyal 

analog berupa tegangan yang menuju PLC. Pengendalian 

pressure trasnmitter pada sistem ini yaitu dengan 

memasukkan nilai set point. apabila dimasukkan nilai set 

point, pengendali akan menuju titik set point tersebut dan 

mempertahankannya. Pengendalian tekanan ini akan 

mempengaruhi kecepatan motor pompa 1 dan buka tutup 

katup motorized valve. 

 

2.2 Sistem Pengendalian Pressure pada Control valve 

Hubungan antara flow dan tekanan pada hakikatnya 

bersifat seperti sistem pengukuran flow yang 

menggunakan fasilitas differential head meter[1]. 

Dimana perubahan flow dari persentase bukaan valve 

juga akan diikuti dengan perubahan pressure. 

 

 
 

Gambar 5. sistem pengendalian pressure [1] 

 

Setiap fluida yang akan melewati control valve 

mempunyai pressure yang disebut P1 atau dalam ISA 

S75.01 disebut sebagai upstream absolute static 

pressure. Karena mendapat halangan dari valve yang 

dibuka dengan persentase tertentu, maka pressure 

discharge dari control valve akan menurun. Karena 

besarnya pressure discharge dari control valve sangat 

erat kaitannya dengan opening valve, maka diletakkanlah 

sebuah pressure transmitter yang befungsi untuk 

mengukur besar pressure yang ada dan dikirim ke 

controller, sehingga controller mampu mengkondisikan 

opening valve yang tepat sesuai dengan besar pressure 

yang diinginkan. [2]. Pressure discharge control valve 

dapat ditemukan nilainya dengan mengurangkan 

pressure inlet control valve dengan differencial pressure 

control valve. Langkah awal yang dilakukan untuk 

mencari pressure discharge control valve adalah mencari 

nilai differencial pressure. Dalam penelitian ini 

digunakan ISA S75.01 sebagai standarisasi untuk 

mencari nilai differencial pressure. Menurut standarisasi 

ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

mencari besar differensial pressure, yaitu koefisien 

sizing valve (Cv), specific grafity, factor geometry pipa 

dan konstanta numerik. [2] Dari parameter tersebut 

didapatkan persamaan sebagai berikut 

 

             ∆ = (
𝑄

𝐶𝑣𝑛1𝐹𝑝
)

2

𝐺𝑓 

 
Dimana: 

Q  = aliran yang keluar dari control valve (GPM) 

ΔP = tekanan P1/pompa - P2/setelah CV (Psi) 

Cv  = koefisien dari spesifikasi valve 

N1  = koefisien 

Fp= Faktor geometri pipa 

Gf = spesifik gravitasi fluida(kgf/l) 

 

 
Gambar 6. Pemodelan sistem close loop pada sistem 

pengendali laju tekanan  air 

  
2.3. Hubungan motorized valve dan sensor Pressure 

Transmitter 

 

 
 

Gambar 7. Skema pengendalian flow[1] 
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Berdasarkan dari gambar 7 maka terlihat model dari 

motorized valve dan sensor Pressure Transmitter saling 

berkaitan. Terlihat bahwa sensor Pressure Transmitter 

memberi feedback kepada motorized valve meskipun 

data dari sensor Pressure Transmitter akan masuk 

terlebih dahulu ke Controller PLC dalam 

pengendaliannya, pembukaan dari motorized valve akan 

 

Tabel 1. Hubungan tekanan air dengan motorized valve 

 

Step Tekanan aliran air Motorized 

  Valve 

(%)  (Bar) 

1. 2.0 30 

2. 2.7 50 

3. 3.0 100 

 

 

Pada tabel 2 terlihat bahwa tekanan laju aliran air 

maksimum berada di nilai 3bar pada pembacaan sensor 

Pressure Transmitter. Setelah dibuat percobaan dengan 

menutup semua solenoid valve dan motorized valve lalu 

memasukan nilai maksimum kecepatan motor pompa, 

maka pembacaan nilai dari sensor Pressure Transmitter 

berada di nilai 3.2 oleh karena itu dibuatalah pembukaan 

motorized valve 100% di 3bar untuk lalu untuk alasan 

pengaman pembuatan over pressure akan berada di nilai 

3.1bar. 

 

2.4 Deskripsi keja otomatis Sistem Sirkulasi Air 

 

 
 

Gambar 8. Flow chart sistem sirkulasi air 

 

Untuk pembuatan sistem pengendalian tekanan  jau air 

pada moul latih sistem sirkulasi air, penulis ingin 

menjabarkan informasi mengenai mengoprasikan modul 

latih sistem sirkulasi air. Pengoperasian mode plant 

secara otomatis langsung digunakan pada peralatan yang 

sebenarnya. Hal pertama yaitu dimulai dengan 

pembacaan ketinggian air pada tangki satu menggunakan 

sensor level potensiometer dan pada tangki dua 

mengunakan level control switch. Air pada tangki satu 

harus dalam kondisi penuh terlebih dahulu agar dapat 

dialirkan menuju tangki dua dengan menggunakan motor 

pompa tiga fasa yang diatur frekuensinya menggunakan 

inverter.  

 

Pengaturan kecepatan motor pompa tiga fasa dipengaruhi 

oleh tekanan air yang dibaca oleh pressure transmitter 

yang dikendalikan dengan memasukan nilai set point 

pada melalui HMI Touchscreen, HMI Droid, SCADA, 

dan website Node-RED. Apabila tekanan air melebihi 

nilai set point, kecepatan motor pompa tiga fasa akan 

berkurang, sedangkan apabila tekanan air kurang dari 

dari set point, kecepatan motor pompa tiga fasa akan 

bertambah hingga mencapai nilai set point tersebut. 

 

Selanjutnya flow switch satu akan mendeteksi ketika 

terdapat air yang mengalir di pipa dari tangki satu 

tersebut. Penggunaan solenoid valve satu, dua, dan tiga 

dan motorized valve dipengaruhi oleh ketinggian air pada 

tangki satu. 

 
Kemudian, tangki dua yang telah terisi penuh oleh air 

akan dialirkan kembali menuju tangki satu dengan 

menggunakan motor pompa dua dan tiga. Pengaturan 

motor pompa satu fasa yang menyala. 

 

2.5. Perancangan algoritma PLC menggunakan 

SoMachine Basic 

 

 
Gambar 9. PLC TM221CE40R 

 
Untuk PLC Schneider TM221CE40R hanya 

menyediakan terminal input analog tegangan saja tanpa 

mempunyai output analog. Berhubung plant sistem 

sirkulasi air mempunyai beban yang inputnya harus 

dikendalikan melalui tegangan seperti inverter dan 

motorized valve, Maka ditambahlah sebuah modul output 

analog tambahan seperti pada gambar 4.8. modul 
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tambahan Output analog TM3AQ2 memiliki 2 terminal 

output. Pada terminal output Q0+ dan Q0- (COM) 

digunakan untuk memberi sinyal tegangan analog untuk 

mengedalikan buka tutupnya motorizedvalve untuk 

kondisi plan dan lampu indikator motorizedvalve untuk 

kondisi simulasi sehinga lampu indkator bisa dilihat rdup 

dan terangnya. Sedangakan Pada terminal output Q1+ 

dan Q01- (COM) digunakan untuk memberi sinyal 

output tegangan analog untuk mengedalikan inverter 

yang disambungkan dengan motor tiga phasa sehingga 

kecepatan motor bisa diatur kecepatannya. Agar alat-alat 

tersebut dapat dikomunikasikan dengan PLC analog dan 

fungsinya dapat sesuai dengan deskripsi kerja ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan. 

1. Setting input PLC analog digunakan untuk mengatur 

batas maksimum minimum input yang digunakan, 

sinyal analog yang digunakan, dan simbol penamaan 

alamat input analog. Pada PLC Schneider 

TM221CE40R menyediakan input analog sendiri dan 

sudah tetap dalam setting parameternya. Pada gambar 

10 terlihat sinyal input analog yang digunakan adalah 

tegangan dari 0 – 10 VDC, minimum maksimum 

integer yang terbaca adalah 0 – 1000. Alamat 

input %IW0.0 dan %IW0.1 

27 

 
 

Gambar 10. Setting parameter terminal input analog 

 

 
 

Gambar 11. perancangan pengendalian tekanan air 

menggunakan SoMachine Basic 

 

Pada gambar 11 terlihat bahwa IW0.0 merupakan input 

sinyal analog dari keluaran  sensor pressure transmitter. 

Sensor pressure transmitter mengheluarkan sinyal listrik 

analog dari 0V hingga 10V ke terminal input analog PLC 

yang nantinya input dari IW0.0 akan dimanipulasi 

datanya menjadi 0 hingga 5 bar sesuai dengan datasheet 

dari sensor pressure transmitter. Dalam hasil nilai 

pengukuran sensor pressure transmitter juga akan 

dijadikan patokan dalam pembutaan program ladder 

untuk kebutuhan pengendalian laju tekanan air pada 

sistem sirkulasi air.  

3. Hasil Dan Pembahasan 
 

 
Gambar 12. Pemrograman  bahasa ladder untuk 

pengendali tekanan air 

 

Pada gambar 12 terlihat bahwa program ladder sistem 

sirkulasi air dibagi menjadi dua, untuk yang pertama 

kondisi Plant dan kedua kondisi simulasi. Contact %m3 

merupakan output dari coil simulator yang berfungsi 

untuk mengalirkan input PLC ke coil %m17. Untuk 

kondisi simulasi comparison block yang dipakai adalah 

%IW0.1 >= 550. Jika nilai potensio putar untuk simulasi 

pressure transmitter melebihi nilai integer 550 maka 

kecepatan motor akan berkurang dikisaran 1450 rpm 

namun setelah selang waktu 6 detik kecepatan motor 

yang mulai menurun akan kembali ke kondisi kecepatan 

maksimum dan Kondisi tersebut akan terus mengulang. 

Fungsi dari menurunkan kecepatan motor adalah untuk 

menjaga kestabilan tekanan air agar tetap berada di set 

pont yang sudah di targetkan. Dalam kondisi plant, 

pembacaan nilai pressure transmitter ada di daerah 0 – 5 

bar. Untuk kondisi simulasi input potensio putar untuk 

simulasi pressure transmitter adalah yang terbaca di PLC 

adalah data integer 0 – 1.000. Maka dari itu dibuatlah 

rumus untuk scalling dari data integer 0 – 1.000 menjadi 

0 – 5bar. 

 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 =
%𝑖𝑤0

200
       (1) 
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Gambar.13. Grafik hasil pengendalian tekanan 

lajualiran air 

Pada gambar 13 terlihat bahwa hasil penurunan tekanan 

pada pressure transmitter tidak melebihi target yang 

ingin disesuaikan. Tekanan nilai pressure transmitter 

akan mencoba menstabilkan nilai yang terukur agar tidak 

melebihi set point yang diinginkan. Ketika nilai pressure 

melebihi nilai set point kecepatan motor pompa  tiga fasa 

akan berkurang. Dalam pembuatan program penulis 

memakai Teknik aritmatik dalam membuat 

pembuatannya agar tekanan laju air yang melewati 

pressure transmitter menjadi stabil secara otomatis. 

 

Tabel 2. hubungan tekanan air dengan kecepatan motor 

 

no Nilai pressure 

Kecepatan motor 

3phasa 

 (bar) (rpm) 

1 2.7 2320 rpm 

2 2.5 2990 rpm 

3 2.5 2990 rpm 

 Kembali kekondisi awal 

 

 

Pada tabel 2 terlihat bahwa nilai tekanan laju air yang 

ingin dijaga kesetabilannya yaitu tidak di 2,7 bar. Ketika 

nilai pengukuran dari sensor pressure transmitter mulai 

naik melebihi 2,7 bar maka secara otomatis kecepatan 

motor pompa tiga fasa akan menurun hingga nilai 

pengukuran dari sensor pressure transmitter berada di 

2.5 bar. .Kondisi yang terlihat pada tabel 2 akan terus 

mengulang hingga air yang ada pada tangki satu habis 

dan motor pompa tiga fasa akan mati dalam 

pengerjaannya.  
 

4. Kesimpulan  
 

a. Pengaturan parameter-parameter pada 

software SoMachine Basic sangat penting 

agar tidak terjadi kesalahan dalam 

melakukan program, misalnya pengaturan 

pada integer yang masuk pada input analog 

PLC. 

b. Setelah dibuat pengendalian tekanan laju 

aliran air , modul latih sistem sirkulasi air ini  

bisa bisa mengendalikan laju tekanan air 

secara otoamtis 

c. Alat ini secara sistem kendalinya dapat 

dikembangkan menjadi kendali PID dalam 

hal kesetabilan pressure 
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Abstrak 

 
Artikel ini membahas tentang pengaplikasian flow switch pada rancang bangun sirkulasi air rumah tinggal. Prototype 

ini dimaksudkan sebagai  pembelajaran mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta khususnya program studi Teknik Listrik 

pada mata kuliah praktik semester 3. Permasalahan yang muncul untuk mata kuliah praktik adalah kurangnya realisasi 

alat yang membantu mahasiswa mengetahui aplikasi alat seperti pemanfaatan sesor pda kehidupan sehari hari. 

Diharapkan dengan adanya prototype ini mahasiswa lebih memahami bagaimana memanfaatkan alat alat kelistrikan pda 

kehidupan sehari hari. Prototype sirkulasi air rumah tinggal ini menggunakan sensor flow switch untuk mendeteksi 

gangguan pada aliran air yang mengalir pada pipa sirkulasi air rumah tinggal. Kerja flow switch memengaruhi kerja 

motor pompa apabila flowswitch tidak mendeteksi aliran air maka akan memutus kerja motor pompa. Pada rancang 

bangun sirkuasi air ini menggunakan 2 buah flowswitch yang di pasang di masing masing aliran motor pompa satu dan 

dua, bertujuan apabila salah satu motor tidak berfungsi maka motor satu lagi akan menggantikan kerja motor yang rusak 

tersebut. Pengamplikasian flow switch mempermudah pengguna karena tidak lagi harus pergi ke lokasi untuk 

mengetahui air gangguan yanag terjadi pada aliran air di pipa. 

  

 

FLOW SWITCH APPLICATION IN THE DESIGN OF LIVING HOUSE WATER 

CIRCULATION 

 

Abstract 

 
This article discusses deployment flow switch on water circulation architecture House. This prototype is intended as 

Jakarta State Polytechnic student learning in particular study program electrical engineering practice courses on 

semester 3. The problem that arises for the course practice is the lack of realization of tools that help students know the 

application tools such as utilization sesor pda daily life. The existence of this prototype is expected of students better 

understand how to harness electrical appliance tool pda daily life. Prototype air circulation-home uses a sensor flow 

switch to detect disruptions in the flow of water flowing on the water circulation pipe home. Work flow switch work 

affects the motor pump when water flow does not detect the flowswitch then will disconnect the pump motor work. On 

water circulation architecture uses a flowswitch 2 pieces in pairs at each flow pump motor one and two, aiming in one 

motor is not functioning then the motor one more work will replace a damaged motor. application of flow switch 

simplify the user because no longer have to go to the site to find out the water disruption yanag occurred on the water 

flow in the pipeline. 

 
Keywords: flow switch, pumps, water circulation 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Artikel ini membahas tentang pendeteksian air yang 

mengalir pada pipa sirkulasi air rumah tinggal, dengan 

memanfaatkan sensor flow switch. Pengaplikasian 

sensor ini di lakukan karena umumnya apabila terjadi 

gangguan pada peraliran air di dalam pipa sulit untuk di 

deteksi karena untuk mengetahui gangguan tersebut 

mailto:firyalsyafiqoh123@gmail.com1
mailto:safira.adna@gmail.com1
mailto:firyalsyafiqoh123@gmail.com1
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harus menghampiri lokasi pipa dan  mendekatkan 

telinga ke pipa untuk  mendengar bunyi aliran airnya 

atau di lakukan sentuhan pada pipa untuk  dirasakan 

pergerakan aliran air. Artikel ini fokus tentang 

pengaplikasian sensor flow switch untuk mendeteksi 

gangguan aliran air. 

 

Pengaplikasian flow Switch ini dapat mengetahui adanya 

aliran air dan gangguan pada aliran secara otomatis 

tanpa harus di lihat atau di dengar secara manual. 

Pengaplikasian ini akan mempermudah pengguna untuk 

mengetahui aliran air dan mengetahui gangguan apa 

yang terjadi pada aliran air yang sedang di gunakan. 

Metode ini memanfaatkan dua buah motor apabila 

terjadi gangguan pada pipa 1 dan motor 1,  maka motor 

pada pipa dua akan aktif dan sebalikanya. 

 

Beberapa peralatan yang diperlukan dalam rancang 

bangun sirkulasi air antaranya adalah motor pompa, 

wadah air, pipa serta sistem kontrol kerja pompa agar 

pompa dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih yang tepat rumah 

tangga, harus dilakukan  perencanaan yang baik dan 

benar agar distribusi air dalam rumah berjalan lancar 

dan efisien.    

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian flow switch pada sirkulasi air dengan 

perencanaan dan realisasi alat, pengujian alat/sistem, 

penentuan variabel untuk pengambilan dan analisis data 

untuk membuktikan kinerja penggunaan sensor-sensor. 

 

2.1 Blok Diagram dan Flowchart 

 

 
 

Gambar 1 Flowchart rancang bangun sirkulasi air 

 

2.2 Rangkaian sistem kontrol 

 

Rangkaian sistem kontrol yang dimaksud adalah 

rangkaian kelistrikan yang mencakup tentang 

bagaimana  kerja sirkulasi air bersih rumah tinggal. 

Komponen kontrol dan peralatan pengaman diletakkan 

dalam satu panel listrik yang berdekatan dengan lokasi 

pompa untuk mempermudah proses penginstalasian. 

Adapun komponen  utama yang digunakan dalam 

sistem kontrol rancang bangun ini yaitu Relay magnetic 

contactor, thermal overload relay, flow switch , 

Selenoid valve dan elektroda. 

 

Relay magnetic contactor adalah alat yang dioperasikan 

dengan listrik yang secara mekanis mengontrol 

penghubungan rangkaian listrik [1]. Alat ini di tunjukan 

pada gambar 2. Relay merupakan bagian yang penting 

dari banyak sistem kontrol, bermanfaat untuk kontrol  

jarak  jauh dan pengontrolan alat tegangan dan arus 

tinggi dengan sinyal kontrol tegangan dan arus rendah 

[2].    

 
  

Gambar 2. Relay magnetic contactor 

  

 

thermal overload relay (TOR) yang di gunakan pada 

rancang bangun ini bertujuan untuk menjaga dan 

melindungi motor listrik dari gangguan beban lebih 

supaya motor listrik tidak mengalami kerusakan yang 

fatal. Alat ini di tunjukan pada gambar 3. TOR biasanya 

digandengkan dengan Relay magnetic contaktor. 

 
 

Gambar 3 Thermal Overload Relay 

 

Flow switch atau water flow switch adalah saklar 

otomatis pompa air yang bekerja karena adanya 
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dorongan air saat keran dibuka. Air dari tangki/sumber 

akan mendorong lidah sensor pada flow switch dan 

menyambungkan pompa dengan sumber listrik dan 

pompa hidup[3]. Flow switch berpengaruh terhadap 

dorongan air oleh sebab itu apabila flow switch bekerja 

maka ada aliran air yang mengalir di pipa.  

  

 
Gambar 4. Bentuk fisik flow switch 

  

 Selenoid Valve (SLV) pada rancang bangun ini di 

gunakan untuk keran yang katupnya di gerakan oleh 

energi listrik, SLV akan membuka dan menutup sesuai 

dengan apabila mendapat tegangan AC atau DC. 

 
 

 

Gambar 5. Bentuk Fisik Selenoid Valve 

 

Elektroda pada rancang bangun ini di gunakan sebagai 

pengganti Floating Switch dikarenakan tidak sesuai 

dengan besar tempat penampung air maka digunakanlah 

elektroda. Cara kerjanya suntuk mengatur tingkat air 

pada wadah. 

 

Rancang bangun ini menggunakan 3 motor pompa 2 

motor pompa untuk mengalirkan air dari bawah tanah 

ke tangki atau pada rancang bangun dari wadah bawah  

ke wadah atas dan 1 motor pompa digunakan untuk 

mendistribusikan air ke pengguna atau pada rancang 

bangun kembali wadah bawah. 

 
Gambar 6. Diagram power pompa [4] 

 

2.3 Sistem kerja 

 

Berukat adalah tahapan pengerjaan rancang bangun 

sirkulasi air: 

1. MCB ON, lalu selector switch diputar ke mode 

auto, 

2. Main selector swirch diputar untuk mengaktifkan 

kedua pompa (P1 dan P2) dan  mengisi tangki air 

hingga ketinggian air mencapai level 2.   

3. Pada saat ketinggian air diatas level 2, P1 akan 

OFF dan P2 akan tetap ON hingga ketinggian air 

mencapai level 3.  

4. Pada ketinggian air mencapai level 3, kedua 

pompa (P1 dan P2) akan OFF (berhenti bekerja).   

5. Bila ketinggian air turun sampai dibawah level 2, 

maka P2 kembali ON untuk mengisi air sampai 

ketinggian air mencapai level 3, kemudian P2 OFF.   

6. Bila ketinggian air turun sampai dibawah level 2, 

maka P1 ON untuk mengisi air sampai ketinggian 

air mencapai level 3, kemudian P1 OFF.   

7. Bila ketinggian air turun sampai dibawah level 2, 

maka deskripsi kembali pada point d 

8. Bila ketinggian air turun sampai dibawah level 1, 

maka deksripsi kembali pada point a.   

9. Dan seterusnya.    

 

2.4 Flowchart Gangguan pada Aliran Air 

 

Pada rancang bangun ini di dapat dua gangguan pada 

aliran air yaitu saat: 

 

1. Gangguan tidak ada aliran air (No Flow)  

 

No Flow adalah sebuah gangguan yang diakibatkan 

tidak adanya aliran air saat pompa pertama kali 

berkerja. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya aliran 

pada pipa distribusi digunakan flow switch (saklar 

aliran air). Pada rancangan ini gangguan no flow 
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terjadi jika setelah 5 detik motor bekerja tidak ada 

aliran yang mengalir dalam pipa distribusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Flowchart no flow 

 

Deskripsi kerja gangguan no flow : 

 

a. Bila dalam 5 detik setelah P1 bekerja tidak ada 

air yang mengalir kedalam tangki, maka P1 

akan OFF dan serentak dengan itu pula P2 

akan ON menggantikan kondisi kerja P1.  

b. P2 akan OFF apabila level air dalam tangki 

telah mencapai sedikit diatas level 3, dan akan 

ON kembali bila air dalam tangka turun sedikit 

dibawah level 2.  

c. Bila dalam 5 detik setelah P2 bekerja tidak ada 

air yang mengalir kedalam tangki, maka P2 

akan OFF dan serentak dengan itu pula P1 

akan ON menggantikan kondisi kerja P2.  

d. P1 akan OFF apabila level air dalam tangki 

telah mencapai sedikit diatas level 3, dan akan 

ON kembali bila air dalam tangki turun sedikit 

dibawah level 2.   

 

2. Gangguan aliran air terputus (Flow break)  

 

Flow break adalah sebuah gangguan yang 

diakibatkan tidak adanya aliran saat pompa sudah 

berkerja. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya aliran 

pada pipa distribusi digunakan flow switch (saklar 

air). Pada rancangan ini gangguan flow break terjadi 

jika pompa sedang bekerja flow switch tidak 

mendeteksi adanya aliran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Flow chart Flow Break 

 

Deskripsi kerja gangguan flow break: 

 

a. Bila saat P1 sedang bekerja tiba-tiba air yang 

mengalir ke dalam tangki terputus, maka P1 

akan langsung OFF dan serentak dengan itu 

pula P2 akan ON menggantikan kondisi kerja 

P1.  

b. P2 akan OFF apabila level air dalam tangki 

telah mencapai sedikit diatas level 3, dan akan 

ON kembali bila air dalam tangki turun sedikit 

dibawah level 2.  

c. Bila saat P2 sedang bekerja tiba-tiba air yang 

mengalir ke dalam tangki terputus, maka P2 

akan langsung OFF dan serentak dengan itu 

pula P1 akan ON menggantikan kondisi kerja 

P2.  

d. P1 akan OFF apabila level air dalam tangki 

telah mencapai sedikit diatas level 3, dan akan 

ON kembali bila air dalam tangki turun sedikit 

dibawah level 2.  

 

3. Hasil Pembahasan 

 

Flow switch dapat mendeteksi 2 gangguan yang terjadi 

pada rancang bangun sirkulasi air rumah tinggal yaitu 

gangguan saat tidak ada aliran air dan saat aliran air 

terputus. 
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3.1 Pengujian kerja flow switch saat gangguan no 

flow 

No Level 

air 

Ganggu

an no 

flow 

motor 

pompa 

1 (P1) 

motor 

pompa 

2 (P2) 

Flow 

Switch 

1 

Flow 

Switch 

2 

1 2  0 1 0 1 0 

2 2  1 0 1 0 1 

3 3  0 0 0 0 0 

4 2  0 0 1 0 1 

5 2  1 1 0 1 0 

6 3  0 0 0 0 0 

7 2  0 1 0 1 0 

Proses berputar ke tahap nomor 1 

 

 Apabila level air posisi medium (Level 2) maka motor 

pompa 1 aktif. Jika flow switch tidak mendeteksi aliran 

air selama 5 detik maka terjadi gangguan no flow  dan 

motor pompa 1 akan mati lalu mengaktifkan motor 

pompa 2 untuk menjalankan proses kerja. 

 

3.2 pengujian kerja flow switch saat gangguan flow 

break 

 

N

o 

Lvl 

air 

Gangg

uan 

flow 

break 

motor 

pompa 

1 (P1) 

motor 

pompa 

2 (P2) 

Flow 

Switch 

1 

Flow 

Switch 

2 

1 2  0 1 0 1 0 

2 2  1 0 1 0 1 

3 3  0 0 0 0 0 

4 2  0 0 1 0 1 

5 2  1 1 0 1 0 

6 3  0 0 0 0 0 

7 2  0 1 0 1 0 

Proses berputar ke tahap nomor 1 

 

Apabila level air posisi medium (Level 2) maka motor 

pompa 1 aktif dan flow switch 1 mendeteksi adanya 

aliran air akan tetapi tiba tiba flow switch tidak 

mendeteksi aliran air maka terjadi gangguan flow break  

dan motor pompa 1 akan mati lalu mengaktifkan motor 

pompa 2 untuk menjalankan proses kerja.  

 

4. Kesimpulan  
 

Pengaplikasian flow switch untuk mendeteksi gangguan 

yang terjadi pada aliran air bisa di sebakan karena motor 

pompa rusak atau tidak adanya alir yang tersedia, dan 

rancang bangun ini menggunakan 2 buah motor untuk 

cadangan apabila salah satu motor terjadi gangguan 

maka motor satunya akan otomatis bekerja. 
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Abstrak 
 

Generator control model of ocean wave energy converter based on water mass gravity force to generate electricity. 
Studi lapangan pembangkit listrik tenaga ombak berbasis gaya gravitasi massa air, menunjukkan bahwa energi ombak 

dapat diekstrak menjadi listrik dengan mudah. Hasil uji lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat fluktuasi 

tegangan listrik yang dipengaruhi oleh perubahan tinggi, periode dan arah ombak. Untuk mengatasi masalah tersebut 

perlu rekayasa sistem kendali otomatis sehingga tegangan output generator yang dihasilkan tetap stabil meskipun terjadi 

fluktuasi kecepatan putaran pada poros konverter. Penelitian ini bertujuan untuk menstabilkan tegangan generator pada 

pada pembangkit listrik tenaga ombak berbasis gaya gravitasi massa air. Kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan 

meliputi pengembangan model fisik dan percobaan pengaturan tegangan eksitasi generator dengan Microcontroller 

Arduino dan DC-DC buck converter. Hasil yang yang diperoleh menujukkan bahwa model kendali generator yang 

diusulkan berhasil menstabilkan tegangan output generator meskipun kecepatan putaran bervariasi. Hasil ujicoba 

tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah fluktuasi output generator pada pembangkit listrik tenaga ombak berbasis 

gaya gravitasi massa air. Pprototype kendali generator pada penelitian ini masih memerlukan uji lanjutan pada generator 

listrik yang dipergunakan pada pembangkit listrik tenaga ombak berbasis gaya gravitasi massa air secara langsung di 

laut. 
 

 

Abstract 

 
The sea test of wave energy converter based on water mass gravity force to generate electricity, shows that ocean wave 

energy can be extracted into electricity easily. However, test results show that there are electrical voltage fluctuations 

due to changes in the height, period and direction of the ocean waves. To overcome this problem, an automatic control 

system is needed to stabilized the generator output voltage even though there is a fluctuation in rotation speed on the 

converter shaft. This study aims to stabilize the generator voltage of ocean wave power plants based on the gravitational 

force of water masses. The experiment that have been carried out consist of the development of a physical model and   

excitation voltage generator control by means of Arduino Microcontroller and a DC-DC buck converter. The results 

obtained indicate that the proposed generator control model successfully stabilizes the generator output voltage. This 

experiment results are expected to overcome the problem of generator output voltage fluctuations in wave power plants 

based on water mass gravity force. The generator prototype control presented in this study needs further test on electric 

generators used in a real wave power plants based on water mass gravity force at sea. 

  
Keywords: Wave energy converter, generator exciter control, gravity force  

 

 

 

1. Pendahuluan   
  
Saat ini energi menjadi perhatian utama hampir semua 

negara di dunia [1]. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

memicu peningkatan kebutuhan energi. Energi tidak 

lagi dipandang sebagai kebutuhan dasar namun sudah 

bergeser menjadi hak azasi, dimana setiap warga negara 

berhak mendapatkan energi [2]. Permintaan kebutuhan 

energi, khususnya yang bersumber dari bahan bakar 

fosil seperti minyak, gas dan batubara, dapat 

menimbulkan dampak lingkungan yang serius. 

Meningkatnya emisi gas CO2 ke atmosfir bumi apabila 

tidak dikurangi akan menyebabkan naiknya temperatur 

permukaan bumi yang akan menyebabkan terjadinya  
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perubahan iklim. Oleh karena itu pengurangan emisi gas 

pencemar yang berasal dari penggunaan energi fosil 

tidak dapat di tunda lagi. Salah satu upaya untuk 

mengurangi emisi gas pencemar ke udara adalah 

melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah 

lingkungan atau “green energy” [3].  

 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi diatas 5% [4] tentu tidak 

terlepas tuntuntan ketersediaan energi yang meningkat 

dari tahun ketahun. Untuk memenuhi peningkatan 

permintaan energi listrik tersebut, pemerintah Indonesia 

meluncurkan program listrik 35.000 MW. Namun 

sampai saat ini pembangkit yang dibangun sebagian 

besar masih menggunakan sumber energi fosil yang 

tidak ramah lingkungan.  

 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikarunia 

ribuan pulau kecil dan besar serta memiliki garis pantai 

terpanjang ke dua di dunia, memiliki potensi energi 

alternative yang melimpah, namun belum dimanfaatkan 

dengan baik antara lain energi angin, matahari, bio 

massa, panas bumi, arus laut, pasang surut dan ombak. 

Sumber energi alternatif tersebut masing-masing 

memilki kelebihan dan kekurangan.  

 

Jika ditinjau dari sisi kuantitas dan kontinuitas 

ketersediaan energi, maka terdapat dua sumber energi 

terbarukan yang tersedia selama 24 jam yaitu tenaga air 

dan ombak. Pembangkit listrik tenaga air memerlukan 

investasi yang besar serta hanya tersedia di pulau besar 

yang memiliki sungai. Untuk pulau-pulau kecil yang 

dikelilingi pantai, energi yang berasal dari ombak 

memilki potensi yang lebih ekonomis untuk 

dimanfaatkan [5].   

 

Pemanfaatan energi ombak sebagai sumber energi telah 

lama dikenal seperti The Wave Motors of Southern 

California: 1890-1910 namun tidak  banyak mengalami 

perkembangan  akibat beberapa kegagalan [6].  Setelah 

terjadi krisis bahan bakar minyak pada tahun akibat 

embargo negara-negara anggota OPEC 1973-1974, 

perhatian pada pemanfaatan sumber energi alternatif 

mulai mendapat perhatian yang dipelopori oleh presiden 

Amerika Serikat Richard Nixon pada masa krisis energi 

tersebut [7]. Mulai saat itu, perhatian terhadap  

pengembangan sumber energi alternatif, termasuk 

pemanfaatan energi ombak mulai mendapat perhatian 

besar dari para peneliti.  

 

Berbagai penelitian yang memanfaatkan energi ombak 

telah dilakukan, namun yang paling mudah di terapkan 

untuk kondisi laut Indonesia adalah dengan 

memanfaatkan gaya gravitasi massa air. Konverter 

energi ombak yang memanfaatkan gaya gravitasi massa 

air memberikan efisiensi yang cukup besar serta lebih 

mudah perawatannya, mengingat semua komponen 

konverter tidak bersentuhan dengan air kecuali 

kontainer air yang berfungsi sebagai interface antara 

konverter dengan ombak [8].  

 

Konverter yang memanfaatkan gaya gravitasi massa air 

[9] berhasil menghasilkan energi listrik yang signifikan, 

namun masih terdapat permasalahan yaitu fluktuasi 

tegangan keluaran generator. Fluktuasi tersebut 

diakibatkan oleh sifat non linearitas ombak sebagai 

penggerak konverter yang berimbas pada variasi 

kecepatan putaran generator. Paper ini memaparkan 

model atau prototype kendali generator yang akan 

dipergunakan untuk pengaturan tegangan keluaran 

generator yang dipergunakan pada pembangkit listrik 

tenaga ombak berbasis gaya gravitasi massa air. 

 

2. Metodologi 

2.1 Pengembangan Prototype   

 

Tahap pengembangan prototype kendali generator 

bertujuan untuk menstabilkan tegangan keluaran 

generator pada kecepatan putaran yang bervariasi. Salah 

satu cara yang paling murah adalah dengan mengatur 

tegangan exitasi generator. Oleh karena itu pada 

penelitian ini dipilih system pengaturan arus exitasi 

generator menggunakan teknik boost-buck chopper [10]. 

Sinyal kondali pulse width modulation (PWM) 

dibangkitkan dengan menggunakan microcontroller 

Arduino Uno. Blok diagram system kendali tegangan 

exitasi generator dapat dilihat pada gambar (1) dan 

model fisik/hardware controller ditunjukkan pada 

gambar (2). 

 

 
Gambar (1) Blok diagram sistim kendali keluaran 

generator 

 

2.2. Pengujian dan Pengukuran 

 

Uji kinerja kontroller yang dilaksanakan di di 

Laboratorium Teknik Tenaga Listrik Politeknik ATI 

Makassar menggunkan generator dc. Parameter yang 

diuji meliputi variasi kecepatan putaran motor 

penggerak generator tanpa pengaturan tegangan eksitasi 

generator, dilanjutkan dengan percobaan menggunakan 

alat control yang telah dibuat. Percobaan ini 

dikondisikan menyerupai karakteristik kecepatan 

putaran konverter energi ombak, dimana kecepatan 

putarannya tergantung pada tinggi dan periode ombak. 
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Set-up percobaan kendali generator ditunjukkan pada 

gambar (3) 

 

Gambar 2 Model fisik/hardware kontroller 

 

Keterangan gambar (2) : 

1. Arduino Uno 

2. Sensor Tegangan 

3. Rangkaian dc-dc converter tipe buck-boost converter 

4. LCD 16x2 

5. Trafo 1A/220V 

 

Gambar (3). Set-up ujicoba controller tegangan eksitasi 

generator 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Setelah dilakukan ujicoba dilaboratorium dengan 

menggunakan generator DC yang dilaksanakan dengan 

dua scenario. Skenario yang pertama adalah melakukan 

variasi kecepatan putaran generator dengan tegangan 

eksitasi yang konstan atau statis. Hasil yang diperoleh 

dapa dilihat pada Tabel (1). 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa, tegangan 

keluaran generator proporsional terhadap kecepatan 

putaran. Semakin rendah putaran generator, semakin 

kecil tegangan listrik yang dihasilkan. Kondisi ini diatur 

menyerupai kondisi yang sesungguhnya pada saat uji 

lapangan pembangkit listrik tenaga ombak berbasis gaya 

gravitasi massa air [11]. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka dibuat alat kendali tegangan eksitasi 

generator agar tegangan yang dihasilkan konstan 

meskipun kecepatan putaran generator bervariasi. 

 

Setelah dipasang alat kendali yang dapat mengatur 

tegangan eksitasi generator yang merupakan gabungan 

antara rangkaian buck-boost dan microcontroller 

Arduino Uno, diperoleh hasil atau output generator 

dapat dilihat pada Tabel (2).  

Tabel 1. Hasil pengukuran kecepatan putaran dan output 

generator tanpa menggunakan controller 

tegangan eksitasi. 

 

No 

Kecepatan 

Putaran 

Generator (rpm) 

Tegangan 

Eksitasi  

(volt) 

Tegangan 

Output 

Generator 

(volt) 

1 1291 30,66 33,55 

2 1209 30,66 31,33 

3 1132 30,66 29,29 

4 1057 30,66 27,06 

5 991 30,66 25,93 

6 943 30,66 24,64 

7 892 30,67 23,42 

8 817 30,67 21,46 

 

Tabel 2.   Pengujian pada Generator menggunakan 

prototype kendali tegangan eksitasi dengan 

nilai Setpoint = 20 Volt 

 

No 

Kecepatan 

Putaran 

Generator 

(rpm) 

Tegangan 

Eksitasi  

(volt) 

Tegangan 

Output 

Generator 

(volt) 

1 1291 19,69 20,2 

2 1209 20,92 20,4 

3 1132 22,03 20,4 

4 1057 23,50 20,6 

5 991 25 20,5 

6 943 26 20,3 

7 892 27,21 20,4 

8 817 29,8 20,4 
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Gambar 4.  Hubungan  antara kecepatan putaran dengan 

tegangan keluaran generator.  

 

Gambar (4) menunjukkan bahwa tegangan keluaran 

generator sebelum di pasang alat control tegangan 

eksitasi, prporsional terhadap kecepatan putaran 

generator. Tetapi setelah alat kendali dipasang, maka 

tegangan keluaran stabil mendekati tegangan referensi 

atau set point sebesar 20 Volt. 

 

 
 

Gambar 5.   Hubungan antara kecepatan putaran 

generator dengan tegangan eksitasi yang 

dihasilkan controller. 

 

Gambar (5) menunjukkan bahwa tegangan eksitasi 

berbanding terbalik dengan kecepatan putaran generator. 

Apabila terjadi ombak yang ekstrim, maka generator 

tidak akan mengalami kerusakan akibat over speed, 

sebaliknya jika ombak rendah, tegangan keluaran 

generator akan tetap stabil.  Hasil pengukuran yang 

diperoleh menunjukkan bahwa alat kendali tegangan 

eksitasi dapat diterapkan pada generator pembangkit 

listrik tenaga ombak berbasis gaya gravitasi massa air.   

4. Kesimpulan 

Hasil ujicoba model fisik kendali generator yang telah 

dilaksanakan pada laboratorium Teknik tenaga listrik 

Politeknik ATI Makassar menghasilkan tegangan listrik 

yang konstan meskipun kecepatan putaran generator 

bervariasi. Hasil yang diperoleh masih terbatas pada 

lingkungan laboratorium. Untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat, diperlukan uji lapangan alat kendali 

tegangan eksitasi generator pada pembangkit listrik 

tenaga ombak yang sesungguhnya. 
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Abstrak  
 

Penelitian ini membahas tentang desain kontrol proses berbasis P&ID serta penggunaan sensor dan aktuator pada sistem 

sirkulasi air bersih. Desain kontrol proses suatu sistem merupakan salah satu tahapan penting untuk memulai pengerjaan. 

Desain kontrol proses berbasis Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) mengacu pada  standard ISA (the 

International Society of Automation). Sistem yang dibangun merupakan miniatur Sirkulasi Air yang digunakan pada 

Workshop Otomasi Industri di program studi Teknik Listrik. Gambar desain sistem sirkulasi air bersih dibuat 

menggunakan software AutoCAD 2016 dengan segala symbol yang disesuaikan dengan standar ISA S5.1. Penggunaan 

sensor dan aktuator bertujuan sebagai pengindra dan pengontrol sistem. Seluruh tata letak komponen yang digunakan 

harus sesuai dengan gambar instalasi dan desain proses yang telah dibuat oleh orang yang bertanggungjawab dalam hal 

tersebut. Sistem Miniatur Sirkulasi Air beroperasi dengan baik. Beroperasi sesuai dengan desain yang telah dibuat baik 

dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Sistem memenuhi deskripsi kerja baik mode plant (real time) 

maupun simulasi. 

  

 
Keywords: Aktuator, Instalasi, ISA, P&ID, Sensor  

 

 

 

Abstract 

 
P&ID based process control design, use of sensors and actuators in clean water circulation systems. This study 

discusses the design of P&ID-based process control and the use of sensors and actuators in clean water circulation 

systems. The process control design of a system is one of the important stages to start work. The design of the Piping 

and Instrumentation Diagram (P&ID) control process refers to the ISA (the International Society of Automation) 

standard. The system built is a miniature Water Circulation used in the Industrial Automation Workshop in the 

Electrical Engineering study program. The design drawings of the clean water circulation system are made using 

AutoCAD 2016 software with all symbols that are adapted to the ISA S5.1 standard. The use of sensors and actuators 

are aimed at sensing and controlling the system. All layout of the components that used must be in accordance with the 

installation drawings and process design that has been made by the person in charge. The Water Circulation Miniature 

System operates well. Operate according to the design that has been made both from the hardware side and soft frame. 

The system meets the work description of both Plant (real time) and simulation modes. 
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1. Pendahuluan  
 

Suatu pengerjaan proyek haruslah mempunyai suatu 

desain yang menjadi acuan untuk memulai pekerjaan 

agar proyek itu bisa berjalan dengan baik dan benar. 

Industri yang sudah semakin berkembang menjadikan 

mahasiswa juga harus mau mempelajari hal-hal baru 

untuk bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. 

Demikian hal nya dengan desain dalam proyek tugas 

akhir ini, dibuat mengacu pada Piping and 

Instrumentation Diagram (P&ID) seperti yang ada di 

industri saat ini. P&ID bertujuan untuk menunjukkan 

informasi secara detail mengenai peralatan proses dan 

instrument dalam sistem. [1]. 

 

Secara umum ada empat besaran fisis yang terdapat di 

industri; yaitu level, flow, pressure, dan temperature. [2]. 

Sistem sirkulasi air bersih ini bertujuan untuk mengatur 

laju air bersih berdasarkan level tangki. Pada plant ini, 

pengaturan laju air bersih bedasarkan pengaturan 

kecepatan motor induksi 3 phasa yang dilakukan dengan 

mengatur fekuensi yang masuk ke motor pada inverter, 

persentase buka tutupnya motorized valve dan 

pengaturan on-off motor 3 phasa yang berdasarkan 

sensor, sehingga mendapatkan pengaturan laju air yang 

berbeda di setiap level.  

 

Sensor merupakan alat untuk mendeteksi kondisi suatu 

proses. [3]. Sensor berfungsi untuk mendeteksi gejala 

atau sinyal yanng berasal dari perubahan suatu energi. 

[4]. Sensor yang digunakan pada plant ini adalah flow 

switch, level control switch, pressure transmitter, dan 

level transmitter. Aktuator adalah sebuah peralatan 

mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah 

sistem yang biasa digunakan sebagai prooses lanjutan 

dari keluaran suatu proses olah data yang dihasilkan 

oleh suatu sensor atau kontroller. [5].  Aktuator yang 

digunakan ialah solenoid valve dan motorized valve.  

 

Pengujian pada seluruh komponen yang digunakan 

merupakan hal yang penting terutama untuk sensor. 

Tujuan pengujian ialah mengetahui apakah sistem atau 

alat yang dirancang telah memenuhi spesifikasi 

rancangan yang diinginkan. [6]. Pengujian sensor dan 

aktuator diperlukan untuk mengetahui dan menguji 

apakah sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki dan 

deskripsi kerja plant yang telah dibuat. [7]. 

 

Rancangan instalasi listrik ialah gambar rancangan dan 

uraian teknik yang digunakan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik. [8]. 

Rancangan instalasi listrik harus dibuat dengan jelas, 

serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi 

listrik agar penginstalsian dapat di lakukan cepat dan 

handal. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian akibat 

listrik penulis merancang gambar instalasi pada sistem 

sirkulasi air bersih dengan baik dan benar. 

 

2. Metode Penelitian  
 

2.1. Arsitektur Sistem 

 
 

Gambar 1.  Arsitektur Sistem 

 

 
Keterangan : 

1. Flow Switch 

2. Solenoid Valve 

3. Level Control Switch 

4. Motorized Valve 

5. Pressure Transmitter 

 

Diagram blok gambar 1 adalah gambar desain arsitektur 

sistem yang menunjukkan hirarki dari setiap peralatan 

kontrol yang memiliki fungsi masing-masing dan 

terhubung satu sama lain menggunakan alat komunikasi 

yaitu ethernet. Integrasi yang terkendali dalam suatu 

sistem memerlukan mekanisme komunikasi antar sub 

sitem. Komunikasi data pada sistem sirkulasi air ini 

dapat terjadi antara sensor yang berfungsi untuk 

mendeteksi kondisi di lapangan untuk mengirimkan 

sinyal berupa data ke kontroller yang telah diukur oleh 

sensor dan kemudian dikirim oleh transmitter untuk 

dibandingkan dengan set point yang diingkan. Dari hasil 

pengolahan, kontroller akan mengirimkan sinyal ke 

aktuator untuk melakukan perintah agar outputnya 

sesuai dengan set point. Komunikasi juga dilakukan dari 

HMI (Human Machine Interface) dan SCADA 

(Supervisory Control And Data Aquitition) untuk 

menampilkan data pada layar monitor ataupun PC agar 

dapat dilihat oleh operator. Komunikasi pada sistem 

proyek tugas akhir ini memerlukan media komunikasi 

yang sesuai dan komunikasi yang dipakai adalah TCP 

(ethernet). 
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Gambar 2.  Arsitektur Sistem dengan Simbol P&ID 

 

 

2.2. Gambar Desain P&ID 

 
 

Gambar 3.  Desain P&ID Sistem Sirkulasi Air Bersih 

 

 

Gambar 3 adalah gambar desain P&ID yang menjadi 

acuan proses kerja sistem secara keseluruhan. Gambar 

ini dibuat dengan standar Instrument Society of America 

(ISA). Secara skematis masing-masing proses dan line 

utilitis digambarkan di dalam diagram ini, sehingga 

diagram ini menjadi sumber informasi teknisi instrumen 

dalm melakukan pekerjaan, dan perubahan-perubahan 

atau modifikai pada sistem. Dokumen gambar ini 

mencakup semua peralatan proses dan sistem 

instrumentasi yang digambarkan dalam bentuk simbol-

simbol “Instrument Society of America” atau yang biasa 

disebut ISA standard. Untuk memudahkan mengenal 

instrumen yang dipasang pada suatu sistem maka dalam 

gambar P&ID diberi tanda pengenal yaitu tag number 

agar dapat diketahui parameter yang diukur, fungsi 

instrumen, lokasi pemasangan, dan nomor urut dari 

instrumen tersebut. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
  

3.1. Desain Gambar Piping and Instrumentation 

Diagram (P&ID) 

Gambar 1 menunjukkan desain yang dibuat dengan 

kaidah P&ID. Seperti yang sudah dijelaskan oleh 

penulis pada bab sebelumnya, gambar desain P&ID 

adalah sebuah gambar yang menunjukkan tata letak 

komponen, fungsi, dan penamaanya agar mudah 

diidentifikasi. Pada pembahasan kali ini penulis 

menganalisa perbandingan antara gambar desain P&ID 

dengan desain layout SCADA dan juga gambar 

pengawatan. 

 

 
 

Gambar 4.  Desain Sistem Sirkulasi Air Bersih pada 

SCADA 

 

 

3.2. Penggunaan Sensor dan Aktuator 

Berikut ini adalah analisa pembahasan dari pengujian 

penggunaan sensor dan aktuator. Tabel 1, 2, 3, dan 4 

adalah hasil pengujian dan pengolahan data dari sensor. 

Tabel 5 dan 6 adalah pengujian dan pengolahan data 

dari aktuator. 

 

Tabel 1 merupakan contoh dari hasil pengujian sensor. 

Didapatkan hasil bahwa tegangan setiap flow switch 

pada saat sistem dalam kondisi on yaitu 24.32 volt, saat 

sistem off yaitu 0 volt. 

 

Tabel 6 merupakan contoh dari hasil pengujian aktuator. 

Motorized valve akan bekerja saat program pada PLC 

yang dibuat oleh programmer telah djalankan. 

Persentase bukaan pada motorized valve telah diatur 

pada program agar dapat bekerja sesuai dengan level 

pada tangki 1. Persentase bukaan motorized valve untuk 

level 100% adalah 100%, untuk level 75% adalah 67%, 

untuk level 50% adalah 34% dan untuk level 0% adalah 

0%. Pada saat mode simulasi didapatkan data berupa 

tegangan yang terukur di setiap levelnya pada lampu 

indikator motorized valve di pintu panel; yaitu ketika 

persentase bukaan motorized valve 100% tegangan yang 

terukur yaitu 10 volt. Untuk persentase bukaan 

motorized valve 67% tengangan yang terukur yaitu 6,7 

volt, untuk persentase bukaan motorized valve 34% 

tegangan yang terbaca yaitu 3,4 volt dan untuk 

persentase bukaan motorized valve 25% tegangan yang 

terukur yaitu 0 volt. Pada saat mode plant didapatkan 

data berupa tegangan yang terukur di setiap levelnya 

pada motorized valve; yaitu ketika persentase bukaan 

motorized valve 100% tegangan yang terukur yaitu 

27,62 volt. Untuk persentase bukaan motorized valve 

67% tengangan yang terukur yaitu 27,01 volt, untuk 
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persentase bukaan motorized valve 34% tegangan yang 

terukur yaitu 26,96 volt dan untuk persentase bukaan 

motorized valve 0% tegangan yang terukur yaitu 0 volt.  

 

Untuk monitoring hasil pengetesan, dapat dilakukan 

melalui PLC, HMI touchscreen, HMI Android, SCADA, 

dan website. Pada monitoring terdapat tampilan yang 

menunjukkan persentase bukaan motorized valve di 

setiap level. Dari hasil pengetesan dinyatakan seluruh 

sensor dan aktuator yang terdapat pada sistem ini 

bekerja sesuai dengan deskripsi kerja sistem. 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor Flow Switch 

 

 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor Level Control Switch 

 

 

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Sensor Pressure Transmitter 

 

 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian Sensor Level Transmitter 

 

 

 
Tabel 5. Hasil Pengujian Aktuator Solenoid Valve 

 

 

 
Tabel 6. Hasil Pengujian Aktuator Motorized Valve 

 

 

 

 

4. Kesimpulan  
 

a. Desain proses dibutuhkan dalam setiap 

pengerjaan proyek yang akan dilakukan. 

Gambaran desain proses digunakan sebagai 

acuan mengerjakan pekerjaan. 

Kondisi Tegangan FS 1 

(VDC) 

Tegangan FS 2 

(VDC) 

ON 24.32 24.32 

OFF 0 0 

Level Tegangan LCS 

(VDC) 

Ketinggian Air 

(Cm) 

HH 24.31 93.4 

H 24.20 70 

M 24.19 46.7 

L 24.31 23.3 

Level Persentase MV 

(%) 

Tegangan PT 

(VDC) 

Tekanan 

(Kpa) 

HH 100 21.65 244 

H 67 21.85 233 

M 34 22.08 222 

L 0 22.16 221 

Level Persentase 

MV 

(%) 

Tegangan LT 

(VDC) 

Kecepatan 

Motor 1 

(rpm) 

100% 100 7.56 2900 

75% 67 5.67 1943 

50% 34 3.89 986 

SLV 1 SLV 2 SLV 3 Tegangan SLV 

(VDC) 

ON ON ON 24.26 

ON ON OFF 24.26 

ON OFF OFF 24.26 

OFF OFF OFF 0 

ON ON ON 24.26 

ON OFF ON 24.26 

OFF ON OFF 24.26 

OFF OFF OFF 0 

ON ON ON 24.26 

OFF ON ON 24.26 

OFF OFF ON 24.26 

OFF OFF OFF 0 

Level Persentase MV 

(%) 

Tegangan MV 

(VDC) 

100% 100 27.62 

75% 67 27.01 

50% 34 26.96 

25% 0 0 
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b. Hasil  pengujian tegangan sensor flow switch 1 

dan 2 sebesar 24.32 VDC. 

c. Semakin tinggi level tanki maka semakin besar 

tegangan pada sensor level control switch yaitu 

sebesar 24.31 VDC. 

d. Tekanan preasure transmitter akan semakin 

tinggi jika presentase pembukaan motorize 

valve semakin besar dan tegangan tetap. 

e. Kecepatan motor pompa 1 akan meningkat jika 

presentase pembukaan motorize valve semakin 

besar dan berbanding lurus dengan tegangan 

level transmitter. 

f. Dalam keadaan ON selenoid valve memiliki 

tegangan 24.26 VDC. 

g. Tegangan motorize valve berbanding lurus 

dengan presentase pembukaan motorize valve. 

h. Sensor dan aktuator adalah elemen penting 

yang digunakan dalam plant ini sehingga harus 

dipastikan berfungsi dengan baik sesuai aturan 

dan standar yang berlaku. 
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Abstrak  
 

Tahapan quality control merupakan hal yang sangat penting pada dunia industri khususnya bidang industri electrical.  

Tujuan dari quality control adalah untuk menjamin kualitas sebuah produk layak dan sesuai dengan standar yang 

berlaku pada suatu badan usaha atau perusahaan. PT. Siemens Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang electrical dalam produksi panel listrik, oleh karena itu prosedur quality control sangat penting 

diperhatikan karena untuk menghindari kesalahan sistem pada saat customers menggunakan produk. Tahapan quality 

control di PT.Siemens Indonesia meliputi factory routine test dimana terdapat beberapa tahapan seperti handover and 

visual check, component check, function test, insulation test, injection relay dan factory acceptance test dimana 

pengujian panel  yang di dampingi oleh customers sebelum panel di kirim ke site. Panel yang di produksi salah satunya 

adalah panel bus coupler 150 kV project gardu induk Kupang. Panel bus coupler adalah panel yang digunakan untuk 

menghubungkan satu bus line ke bus line lain tanpa gangguan pasokan listrik dan tanpa menciptakan busur berbahaya. 

Terdapat berbagai macam komponen yang ada di dalam panel bus coupler ini seperti relay proteksi, kontaktor, bay 

control unit, test blok, terminal CT dan VT dan lain-lain. Komponen dan peralatan tersebut harus di uji satu persatu 

untuk menghindari kesalahan pemasangan dan wiring panel bus coupler. 

 

 
Keywords: Bus Coupler, Factory Acceptance Test, Factory Routine Test, Quality Control 

 

 

 

Abstract 

 
Procedure quality control panel protection bus coupler 150 KV substation project of Kupang PT. Siemens Indonesia. 

The stages of quality control are very important in the industrial world, especially in the electrical industry. The 

purpose of quality control is to ensure the quality of a product is feasible and in accordance with the standards that 

apply to a business entity or company. PT. Siemens Indonesia is one of the companies engaged in electricity in the 

production of electrical panels. As a company that manufactures electrical panels, the Quality Control stage must be 

carried out properly so that the product is in accordance with the customer and standard demand.The Quality Control 

stage at PT. Siemens Indonesia includes the Factory Routine Test where there are several stages such as visual 

handover and visual check, component check, function test, Insulation test, injection relay and Factory Acceptance Test 

where panel testing is accompanied by customers before the panel is sent to site. One of the panels produced is the 

panel bus coupler 150 kV Kupang substation project. The Bus coupler panel is a panel used to connect one bus line to 

another bus line without interruption of electricity supply and without creating a dangerous arc. There are various 

kinds of components in the bus coupler panel such as protection relays, contactors, bay control unit, tests block, CT and 

VT terminals and others. The components and equipment must be tested one by one to avoid mounting errors and the 

wiring panel bus coupler 

 

 
Keywords: Bus Coupler, Factory Acceptance Test, Factory Routine Test, Quality Control 
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1. Pendahuluan  
 

Tahapan quality control merupakan hal yang sangat 

penting pada dunia industri khususnya bidang industri 

electrical.  Tujuan dari quality control adalah untuk 

menjamin kualitas sebuah produk layak dan sesuai 

dengan standar yang berlaku pada suatu badan usaha 

atau perusahaan. Salah satu prosedur pengadaan panel 

kontrol dan proteksi pada sebuah gardu induk di PT. 

Siemens Indonesia adalah quality control. Panel yang 

akan di dikirim ke customers tidak diperbolehkan 

dipasang secara langsung di lapangan. Hal ini 

dikarenakan adanya kemungkinan terjadi kesalahan 

komponen dan wiring panel yang sangat besar. Oleh 

sebab itu dilakukan beberapa pengujian sehingga 

peralatan (Panel control dan proteksi) siap untuk 

dipasang di lapangan atau pada gardu induk. Panel bus 

coupler adalah panel yang digunakan untuk 

menghubungkan satu bus line ke bus line lain tanpa 

gangguan pasokan listrik dan tanpa menciptakan busur 

berbahaya[1]. Bus coupler adalah pemutus yang 

digunakan untuk memasangkan dua busbar untuk 

melakukan perawatan pada pemutus sirkuit lain yang 

terkait dengan busbar tersebut. Hal ini dicapai dengan 

bantuan pemutus sirkuit. Sebuah coupler bus merupakan 

bagian dari gardu dengan tujuan keandalan pasokan 

listrik & untuk kemudahan pemeliharaan & pemecahan 

masalah dengan gangguan. Panel bus coupler memiliki 

komponen yang di uji secara khusus dengan injection 

omicron, komponen tersebut adalah relay proteksi[2]. 

Relay proteksi yang di gunakan adalah bay control unit 

dan overcurrent dengan kode ansi 50/51 sebagai 

proteksi tiga fasa terhadap beban lebih dan hubung 

singkat yang terjadi antar fasa[3].  

 

Terdapat beberapa tahapan quality control sebelum 

peralatan dikirim pada konsumen yaitu diantaranya 

adalah FRT (factory routine test) dan FAT (factory 

acceptance test)[4]. Tahapan tersebut merupakan 

prosedur pengujian pada sebuah peralatan panel proteksi 

sebelum dikirim ke customers sehingga diperoleh 

barang atau peralatan sesuai yang diinginkan customers. 

Dalam melakukan kegiatan quality control banyak 

langkah-langkah pengujian yang perlu di lakukan untuk 

memilimalisir kesalahan komponen terpasangan, wiring 

komponen, dan fungsi komponen[5]. Beberapa tahapan 

quality control FRT (factory routine test) yang 

dilakukan di PT.Siemens Indonesia[6], yaitu: 

 

a. Handover and Visual Check 

b. Component Check 

c. Function Test  

d. Insulation test 

e. Injection relay 

 

 

2. Metode Penelitian  
 

2.1. Factory Routine Test 

Factory routine test merupakan salah satu tahapan 

quality control yg harus dilakukan untuk mengecek 

komponen dan peralatan pada panel bus coupler apakah 

wiring dan kelengkapan komponen sesuai dengan 

gambar schematic yang di tentukan. 

 

Flow chart dibawah adalah tahapan prosedur quality 

control dari PT. Siemens Indonesia. Tahapan factory 

routine test yang pertama adalah handover dimana 

panel bus coupler yang baru selesai di produksi di serah 

terimakan ke divisi quality control dengan kelengkapan 

gambar schematic dan terminasi panel. Tahap 

selanjutnya adalah visual inspection yang dilakukan 

untuk memastikan komponen didalam panel terpasang 

sesuai layout gambar pada schematic untuk menghindari 

kesalahan pemasangan komponen dan aksesoris yang 

tidak sesuai atau berbeda antara desain dengan aktual 

yang terpasang. Kemudian pengujian wiring panel 

meliputi tahapan continuity kabel kontrol komponen. 

Pengetesan yang dilakukan adalah menguji penghantar 

kabel antara setiap kabel dengan komponen yang 

terpasang seperti kontaktor, relay, lockout, selektor 

switch, receptacle dll. Tahapan selanjutnya adalah 

function test panel yaitu test dilakukan setelah 

continuity, dengan keadaan panel di beri tegangan dan 

arus. Panel bus coupler di uji dengan menggunakan 

mimic diagram dan simulator bay secara prinsip kerja 

panel. 

 

Selanjutnya adalah insulation test yaitu pengetesan 

tahanan isolasi kabel dan komponen di dalam panel 

dengan standarisasi tegangan uji sebelas 500 VDC. 

Injection relay pada panel yang akan di FAT 

menggunakan alat uji omicron, pengetesan tersebut 

bertujuan untuk menguji relay panel proteksi dan 

control yang ada di panel bus coupler 150 kV. 

Pengetesan yang dilakukan adalah injection 

measurement dan injection overcurrent.  
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Gambar 1.  Flow Chart Factory Routine Test 

 

 

2.2. Factory Acceptance Test 

FAT (factory acceptance test) merupakan sebuah 

kegiatan yang dilakukan bersama dengan customers 

untuk memastikan semua peralatan komponen telah 

terpasang dengan benar di panel dan bekerja sesuai 

deskripsi kerja yang di tentukan. Tahapan pengujian 

FAT serupa dengan FRT namun perbedaanya yang 

pertama adalah penentuan schedule FAT di tentukan 

oleh project manager jadi user quality control hanya 

melakukan pengujian panel bus coupler. Kedua adalah 

customers berhak meminta request dan complain 

kepada pihak PT. Siemens Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.  Flow Chart Factory Acceptance Test 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
  

3.1. Handover and Visual Check 

Prosedur handover and visual check dilakukan pada 

panel bus coupler yang baru selesai di produksi lalu 

serah terimakan ke divisi quality control dengan 

kelengkapan gambar schematic dan terminasi panel. 

Visual check dilakukan untuk memastikan komponen 

didalam panel terpasang sesuai layout gambar pada 

gambar schematic untuk menghindari kesalahan 

pemasangan komponen dan aksesoris yang tidak sesuai 

ataupun berbeda antara desain dengan aktual yang 

terpasang. Pada visual check komponen yang termasuk 

kriteria visual check antara lain adalah dimensi body, 

kelengkapan komponen, dummy, dan kaca panel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Form Handover 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.  Layout Schematic Dimensi Panel 

 

 

3.2. Component Check 

Tahap component check di lakukan untuk memeriksa 

komponen yang terpasang sesuai dengan desain maupun 

aktual serta mencocokkan antara komponen aktual yang 

terpasang dengan gambar schematic. Komponen pada 

panel bus coupler terdiri dari relay proteksi BCU (bay 

control unit) dan relay overcurrent, kontaktor, relay 

smith, terminal CT dan VT, terminal blok, logout, TCS, 

receptackle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Component List 

 

 

3.3. Test Function Panel 

Pada tahapan test function panel pengujian wiring panel 

meliputi tahapan continuity kabel kontrol komponen 

dengan menggunakan multimeter. Pengetesan yang 

dilakukan adalah menguji penghantar kabel antara 

setiap kabel dengan komponen yang terpasang seperti 

kontaktor, relay, lockout, selektor switch, receptacle dll. 

Test function panel yaitu test dilakukan setelah 

continuity, dengan keadaan panel di beri tegangan 220 

VAC dan 110 VDC. Selanjutnya panel di uji dengan 

menggunakan mimic diagram dan simulator bay sesuai 

dengan prinsip kerja atau deskripsi panel.
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Gambar 6. Mimic Diagram 

 

 

 
Tabel 1. Pengujian mimic diagram DS dan CB 

 

 

 

3.4. Insulation Test 

Pengujian tahanan isolasi ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa tidak ada kebocoran arus maupun 

tegangan antar fasa-netral dan fasa-ground / body panel. 

Selain itu, pengukuran tahanan isolasi ini dilakukan 

untuk mengetahui nilai insulasi penghantar sebelum 

pengujian injection sekunder panel. Tegangan uji 

insulation test yang diberikan pada pengujian panel 

coupler adalah 500 VDC dengan durasi pengujian 10 

detik. Pengukuran dilakukan untuk hubungan antar fasa 

dan masing–masing phasa ke ground. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Insulation Test  

 

 

3.5. Injection relay 

Injection relay pada panel menggunakan alat uji 

omicron quick CMC, pengetesan tersebut bertujuan 

untuk menguji relay proteksi dan relay control yang ada 

di panel bus coupler 150 kV. Pengetesan yang 

dilakukan adalah injection measurement dan injection 

overcurrent.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Omicron CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 9. Software Quick CMC omicron injection 

measurement 

 

 

3.5.1. Injection measurement 

Injection measurement adalah pengujian relay bay 

control unit untuk mengatur pengukuran rasio CT dan 

VT antara sisi primer yang terpasang di lapangan dan 

sisi sekunder yang terhubung ke terminasi panel bus 

coupler. Saat pengujian measurement relay di setting 

power system relay CT dan VT, CT relay yang di 

setting memiliki nilai 2000A : 1A dan earth fault 0.5 A 

dengan kecepatan trip sebesar 0.30s dimana saat di 

injection yang di beri arus adalah sisi sekunder. VT 

relay yang di setting memiliki nilai 150 kV : 100 V 

dimana saat di injection yang diberi tegangan adalah sisi 

sekunder. Berikan arus 3 fasa dari omicron ke terminal 

relay CT. Pada jendela aplikasi omicron setting arus 

dengan nilai yang sama antar fasa sebesar 1 A, 

selanjutnya lihat measurement di relay bay control unit 

maka akan tampil nilai arus sebesar nilai aktual. Berikan 

tegangan 3 fasa dari omicron ke terminal relay VT. Pada 

jendela aplikasi omicron setting tegangan dengan nilai 

yang sama antar fasa sebesar 57.735 V, selanjurnya lihat 

measurement di relay bay control unit maka akan tampil 

nilai tegangan fasa-netral, dan tegangan fasa-fasa 

sebesar nilai aktual. Selanjutnya jika terminal CT dan 

VT dalam posisi injection maka nilai daya P, Q, dan S 

akan langsung tampil pada layar bay control unit. 

 

No DS 1 DS 2 CB S1 S2 Status 

1 0 0 0 0 0 OK 

2 1 1 0 0 0 OK 

3 1 1 1 0 0 OK 

4 1 1 0 0 0 OK 

5 1 0 0 0 0 OK 

6 0 0 0 0 0 OK 

7 0 0 0 1 0 OK 

8 0 0 0 0 1 OK 

9 0 0 0 1 1 OK 

10 1 1 0 0 0 OK 

11 1 1 1 0 0 OK 
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Gambar 10. Measurement relay 

 

 

3.5.2. Injection overcurrent 

Injection overcurrent adalah pengujian trip relay 

overcurrent dimana relay yang digunakan memiliki 

kode ansi 50/51 yaitu proteksi tiga fasa terhadap beban 

lebih dan hubung singkat yang terjadi antar fasa. Setting 

parameter relay overcurrent menggunakan aplikasi digsi 

5. Setting parameter  pada panel bus coupler 

menggunakan  perbandingan rasio arus 2000A : 1A 

dengan kecepatan trip sebesar 0.30s dimana saat di 

injection yang di beri arus adalah sisi sekunder yang 

berada di terminal bus coupler. Injection menggunakan 

omicron 363 dengan software quick cmc. Injection 

current pada relay overcurrent bertujuan untuk menguji 

fungsi pada relay bekerja dengan baik. Relay 

overcurrent akan melakukan trip saat CB close menjadi 

CB open atau CB trip ketika saat pengetesan melalui 

omicron, user memberikan injection arus lebih dari 1 A 

atau 4 kali arus nominal maka relay akan trip di 

injection 4A. Penentuan trip relay overcurrent dapat di 

setting sesuai dengan permintaan cutomers maka dari 

itu untuk trip relay pada quality control hanya menguji 

trip relay karna setting parameter di lapangan saat relay 

digunakan nantinya akan berbeda dengan parameter saat 

pengujian factory routine test. Pada relay overcurrent 

terdapat beberapa parameter yang dapat diamati, 

diantaranya adalah tegangan antar fasa (3-fasa), 

tegangan phasa ke netral (fasa-netral), arus antar fasa, 

arus fasa netral. Selain itu pada relay overcurrent juga 

terdapat beberapa LED yang berfungsi ketika logic atau 

fungsi dari LED itu diaktifkan, seperti saat terjadi arus 

yang melebihi batas pick-up pada fasa A maka LED 

pick-up fasa A akan menyala. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. Software Quick CMC omicron injection 

overcurrent 3 fasa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Trip relay overcurrent 3 fasa 

 

 

4. Kesimpulan  
 

a. Prosedur quality control dilakukan untuk menjamin 

kualitas sebuah produk layak dan sesuai dengan 

standar yang berlaku pada suatu badan usaha atau 

perusahaan sebelum panel di kirim ke costumers. 

b. Factory rutine test (FRT) terdiri dari handover, 

visual check, component check, function test,  

insulation  test, injection relay. 

c. Factory acceptance test (FAT) merupakan kegiatan 

yang dilakukan bersama dengan customers untuk 

memastikan semua peralatan komponen telah 

terpasang dengan benar di panel dan bekerja sesuai 

deskripsi kerja yang di tentukan. 

d. Pengujian injection relay control dan relay proteksi 

menggunakan omicron 363 dengan di hubungkan ke 

terminal CT dan VT pada panel bus coupler. 

e. Setting parameter CT rasio relay overcurrent adalah 

2000 A : 1 A dengan kecepatan trip 0.30s. 

f. Setting parameter VT rasio relay bay control unit 

dan relay overcurrent adalah 150 kV : 100 V. 

g. Tegangan pengujian yang digunakan pada prosedur 

insulation test sebesar 500 VDC. 

h. Pengujian continuity pada test function bertujuan 

untuk mengetahui hubungan penghantar antara 

komponen yang terpasang dengan mengukur 

hambatan penghantar antara terminasi yang 

terpasang. 
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Abstrak  
 

Sistem Monitoring dan Pengontrollan pada HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) di beberapa bangunan 

khusus, seperti Rumah Sakit, Laboratorium, Ruang Farmasi sangatlah penting, karena ruangan khusus tersebut 

membutuhkan 5 parameter udara yang harus di jaga kestabilannya, yaitu Air Flow, Air Change Hour, Humidity, 

Temperature dan Air Velocity. Di butuhkannya sebuah record data proses untuk menjaga ke lima parameter tersebut 

udara di dalam ruangan. Untuk record data pada HVAC digunakannya perancangan SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition), pada penelitian ini telah berhasil melakukan implementasi sistem SCADA pada HVAC dengan 

menggunakan software Device Xplorer OPC Server dan MC Worx 64. Digunakannya aplikasi MC Worx 64  sebagai 

monitoring dapat menampilkan Alarm, Trend, Security, tampilan menu dari sistem HVAC tersebut. Ethernet menjadi 

sistem komunikasi yang di gunakan dan membuktikan hasil bahwa sistem HVAC dapat bekerja secara real time.   

 

 
 
Kata kunci :SCADA , HVAC ,MC Worx64 ,Ethernet. 

 

 

 

      Abstract 

 
Monitoring and Controlling System in HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) in some special buildings, such 

as Hospitals, Laboratories, Pharmacy Rooms are very important because these special rooms need 5 air parameters 

that must be maintained, namely Air Flow, Air Change Hour, Humidity, Temperature also Air Velocity. In need of a 

process data record to maintain the five parameters of air in the room. For the data record in HVAC, the SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) design is used, in this study , we have successfully implemented the SCADA 

system in HVAC using the Device Xplorer OPC Server software and MC Worx 64. The MC Worx 64 application is used 

as monitoring to display the Alarm, Trend, Security, display the menu of the HVAC system. Ethernet is a 

communication system that is used and proves the results that the HVAC system can work in real time. 

 

 

 
Keywords:SCADA , HVAC ,MC Worx64 ,Ethernet . 

 

 

 

1. Pendahuluan  
  

Pada zaman modern ini perkembangan akan 

teknologi informasi sudah tidak terbendung lagi dan 

penggunaan teknologi itu sendiri sudah semakin banyak 

di masyarakat luas, salah satunya adalah pengguanaan 

sistem tata udara. 

Sisitem tata udara sangat diperlukan terutama pada 

sebuah gedung ataupun pabrik. Sebuah sistem tata udara 

atau HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) 

dibutuhkan terutama pada pabrik pabrik yang 
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memerlukan suatu pada suhu, tekanan ataupun 

kelembaban tertentu . 

Sistem tata udara biasa disebut sistem 

pengkondisian udara atau sistem HVAC (heating, 

ventilating and air conditioning). Sistem HVAC 

(heating, ventilating and air conditioning) merupakan 

salah satu sistem pemanas, sirkulasi udara, dan 

pendingin yang ada pada umumnya dirangkum dalam 

satu sistem. Tujuan dari sebuah sistem HVAC adalah 

untuk memberikan sebuah lingkungan yang nyaman 

untuk penghuninya [1].  

SCADA atau Supervisory Control and Data 

Acquisition adalah suatu sistem yang mengumpulkan 

data dan menganalisisnya secara real time. Sistem 

SCADA berfungsi sebagai pengontrol dan juga 

pengawasan atau monitoring. Sistem SCADA 

merupakan kombinasi antara telemetri dan akuisisi data.   

Telemetri merupakan suatu teknik yang digunakan 

dalam pengiriman dan penerimaan informasi atau data 

melalui suatu media. Sedangkan akuisisi data 

merupakan proses pengumpulan data. Data yang 

dikirimkan tersebut dapat berupa data analog dan data 

digital yang berasal dari sensor maupun aktuator 

peralatan seperti, Flow Meter, sensor tekanan udara, 

sensor suhu, sensor kelembaban udara, smoke detector 

dan lain-lain[2]. Dalam proses pembuatan sistem 

SCADA terdapat dua buah software utama yang 

dibutuhkan, diantaranya yaitu : 

1. OPC 

Software OPC yang digunakan dalam 

proyek ini adalah DeviceXplorer OPC 

Server 5 yang merupakan software keluaran 

dari Takebishi [3]. 

2. MC Worx64 

Merupakan software bundle dari 

Mitsubishi yang didalamnya terdapat 

beberapa software untuk pembuatan SCADA 

antara lain Workbench Classic dan 

GraphWorX64 [4]. 

DeviceXplorer OPC Server adalah sarana 

komunikasi dari PLC ke SCADA ataupun sebaliknya. 

Sebuah software SCADA tidak akan mengerti bahasa 

mesin yang berasal dari PLC, maka dari harus 

diterjemahakan terlebih dahulu oleh DeviceXplorer 

OPC Server [4]. DeviceXplorer OPC Server dalam hal 

ini mengubah address yang berasal dari PLC yang 

berbentuk bahasa mesin menjadi sebuah Tag Name 

berupa bahasa manusia. 

 

2. Metode Penelitian dan Eksperimen 
 

Di penelitian ini untuk melakukan perancangan 

sistem SCADA menggunakan  software sebagai berikut: 

1. DeviceXplorer OPC Server 5 

2. Mc Worx 64 

 

Dalam perancangan  SCADA pada sistem HVAC  

menggunakan  beberapa dokumen antara lain : 

1. Skematik diagram 

Skematik diagram adalah dokumen yang 

diberikan sales engineer kepada engineer 

untuk digunakan sebagai acuan dalam 

membuat dan merancang program yang akan 

diterapkan ke masing-masing mesin dan 

equipments. Skematik Diagram juga digunakan 

sebagai acuan untuk membuat gambar tampilan 

dari SCADA. 

2. Point Schedule 

Point schedule adalah dokumen yang berisi 

daftar Input atau Output yang ada dalam 

sebuah proyek. Yang mana fungsinya adalah 

untuk memberikan alamat tag pada program 

PLC maupun SCADA. 

Setelah dokumen pendukung  dalam pengerjaan 

SCADA telah dipersiapkan Penulis mulai melakukan 

pengerjaan, adapun tahapan-tahapan yang  perlu dibuat 

dalam pengerjaan SCADA  antara lain: 

1. Konfigurasi pada software DeviceXploerer OPC 

Server 

▪ Membuat file OPC  baru 

▪ Membuat tag name 

▪ Pembuatan sistem security di OPC 

2. Konfigurasi Pada Software Workbench Classic  

▪ Konfigurasi AlarmWorx64 Server 

▪ Konfigurasi TrendWorX64 Logger 

▪ Konfigurasi Security Server 

▪ Konfigurasi Schedule Worx64 

3. Pembuatan Tampilan fungsi interface SCADA di 

GraphWorX64 

▪ Fungsi Process point 

▪ Fungsi Data Entry 

▪ Fungsi State Selector 

▪ Fungsi Pick Action/Button 

▪ Fungsi TrendWorx64 Viewer 

Didalam Sebuah sistem SCADA terdiri dari 

beberapa komponen penunjang utama  agar sistem 

SCADA dapat berjalan dengan baik dan, secara umum 

terdiri dari berberapa bagian berikut seperti pada 

gambar  1. 

 

Gambar 1. Diagram Penunjang SCADA 

 

 

 

3. Hasil  dan Pembahasan 
 
3.1 Tampilan di Device Xplorer OPC Server 
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Tampilan pada gambar 2  merupakan tampilan dari 

Device Xplorer OPC Server yang telah dibuat .Ada 

beberapa column  yaitu: 

● Name adalah nama tag yang telah dibuat 

● Value adalah nilai yang atau kondisi yang ada PLC  

yaitu berupa data Digital ON atau OFF 

● Location adalah Address tag name yang telah 

dibuat di PLC 

● Quality adalah kondisi komunikasi antara PLC dan 

SCADA   

 

 

Gambar 2 Tampilan Device Xplorer OPC Server 

3.2 Tampilan AlarmWorX64 Viewer 
 

AlarmWorX64 adalah fitur untuk mengelola alarm 

dalam bentuk secara real time maupun historis. Secara 

khusus, ICONICS AlarmWorX64 Server menghasilkan 

berbagai jenis alarm ketika dikonfigurasi dengan benar 

di Workbench AlarmWorX64. Setelah ter-konfigurasi, 

untuk melihatnya dengan memilih AlarmWorX64 

Viewer yang tersedia di template . AlarmWoX64 Viewer 

berfungsi untuk menampilkan log aktivitas dan juga 

alarm pada sistem SCADA itu sendiri.Untuk melihat 

tampilan Alarm klik tombol alarm di template.Di 

gambar tersebut dapat dilihat ada Real Time Alarm, 

Historical, Alarm dan Event 
 

 
Gambar 3. Tampilan AlarmWorX64 Viewer 

 
3.3 Tampilan TrendWorX64 viewer 
 

Dari gambar 4 dapat dilihat tampilan trend sensor 

dari culture room yang terdiri dari room pressure,room  

temperature dan room humidity. Dimana  trend  

tersebut  dapat diatur interval waktunya sesuai yang 

diinginkan dengan cara klik tombol time navigation di 

legend  pada tampilan trend. 

 

 
Gambar 4 Tampilan TrendWorX64 viewer 

 

 
3.4  Tampilan menu AHU 
 

Gambar 4 tersebut merupakan contoh tampilan 

AHU 2.01, pada tampilan unit AHU 2.01 terdapat 

beberapa bagian antara lain : 

 

 
Gambar 4. Tampilan Menu AHU 2.01 

1.Tampilan status 

Tampilan status merupakan tampilan status dari 

sebuah alat misalkan status alarm, status fan, maupun 

status dari sebuah sensor seperti DPS, sensor 

Temperature dan Humidity tampilan status ditunjukkan 

pada gambar  5. 

 

Gambar 5.Tampilan Status 

2. Tampilan nilai input 

Nilai input dapat berasal dari input sensor 

misalkan feedback dari sebuah Constant Air Volume dan 

VSD tampilan nilai input ditunjukkan di gambar  6 . 
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Gambar 6. Tampilan Nilai Input 
 

4. Simpulan 

 

 

1. Dengan implementasi SCADA pada sistem 

HVAC maka trouble pada mesin yang ada di 

sistem HVAC mudah teratasi karena software 

SCADA mempunyai fitur pendukung seperti 

:AlarmWorx64 ,trend worx 64 dan fungsi 

interface  

2. Dari hasil pembahasan diperlukan software 

DeviceXplorer OPC Server 5 yang digunakan 

untuk memasukan tag name dan address PLC 

dan juga untuk memonitoring tag name dan 

address 

3. Dari hasil pembahasan tampilan AlarmWorX64 

menampilkan : 

-real time alarm : Alarm menampilkan data 

alarm secara real time yang berarti secara 

langsung ter-upadate  

-historical alarm : menampilkan data history 

alarm yang pernah terjadi selama alarm 

diaktifkan. 
-event : yang berarti menampilkan apa yang 

pernah terjadi di komputer server tersebut 

berserta alasannya 

4. Dari hasil pembahasan tampilan menu AHU 

terdiri dari beberapa fungsi interface  yang 

digunakan untuk mengontrol device secara 

terpusat  

5. Dari hasil pembahasan tampilan trend worx64 

viewer berfungsi menampilkan grafik dari 

room pressure,room humidity dan room 

temperature agar dapat mempermudah dalam 

menganalisa data  

 

  

 

 

 Ucapan Terimakasih 

 

Ucapan terimakasih ditujukan pada PT. Teknik Inti 

Mandiri yang telah memfasilitasi dalam penelitian kali 

ini, juga kepada para dosen Politeknik Negeri Jakarta  

khususnya Teknik Elektro yang telah mendukung 

penelitian kali ini dan kepada berbagai pihak yang telah 

membantu hingga penelitian berjalan dengan lancar dan 

penulisan artikel dapat selesai dengan baik. 

 

 

 

 Daftar Acuan  
 
[1]  Ibnu El Hurry. Studi Sistem Automatik Pada 

Gedung Untuk Sistem HVAC (Heating System, 

Ventilating and Air Conditioning) Berbasis Direct 

Digital Controller Studi Kasus Pada Pabrik “X” di 

Cibitung, Skripsi. Fakultas Teknik, Universitas 

Indonesia. 1999 

[2]   M. S. Kurniawan, I. Setiawan, and A. 

Triwiyatno, “Perancangan Simulasi Supervisory 

Control and Data Acquisition pada Prototipe Sistem 

Listrik Redundant,” vol. 14, no. 1, pp. 7–12, 2012. 

[3]   “DeviceXplorer OPC Server 5 User Guide”. 

Takebishi Corporation, 2016. 

[4]   “MC Works64 Application Notes”. Mitsubishi 

Electric, 2015. 

 
 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

111 

 

DESAIN SISTEM KONTROL AIR CIRCUIT BREAKER UTAMA PANEL 

INCOMING LVMDP 1 PT. ARAMI DENGAN RELAY KONTROL RM35TF30 
 

Silo Wardono1, Pandu Ahimsa2, dan Pramana Rahardiansah3 

 

1,2,3 Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta 

Jl. Prof. DR. Ir. G. A. Siwabessy Kampus Baru Universitas Indonesia, Depok, 16425, Indonesia 

  
E-mail: panduahimsa@gmail.com  

 

 

Abstrak 

 
Pada sistem distribusi tenaga listrik dari Panel Utama Tegangan Menengah (PUTM) sampai Panel Utama Tegangan 

Rendah  PUTR) terdapat berbagai macam alat proteksi. Salah satu alat proteksi seperti saklar pemutus tenaga atau circuit 

breaker dapat dikendalikan secara otomatis dengan sistem kontrol konvensional apabila terdapat gangguan sehingga 

tanpa memerlukan tenaga manusia untuk pengoperasiannya. Pada bagian Incoming Panel Utama Tegangan Rendah 

(PUTR) umumnya menggunakan circuit breaker utama dengan jenis Air Circuit Breaker (ACB). Pada bagian internal 

Air Circuit Breaker (ACB) terdapat beberapa tiga macam coil dan satu solenoid motor yang merupakan bagian komponen 

– komponen untuk mengkontrol Air Circuit Breaker (ACB). Komponen tersebut dapat dikendalikan secara otomatis 

menggunakan sistem kontrol konvensional dengan menambahkan komponen timer dan relay kontrol RM35TF30. Oleh 

karena itu, untuk mendeteksi gangguan seperti overvoltage dan undervoltage dapat menggunakan relay kontrol 

RM35TF30. 
 

 
Kata kunci: Air Circuit Breaker, Relay Kontrol RM35TF30, Overvoltage, Undervoltage.  

 

 

 

Abstract 
 

Control System Design Main Air Circuit Breaker Incoming LVMDP 1 Panel PT. Arami With Control Relay 

RM35TF30. In the electric power distribution system from the Medium Voltage Distribution Panel (MVMDP) to the Low 

Voltage Distribution Panel (LVMDP) there are various kinds of protection devices. One of protection devices such as the 

power breaker switch or circuit breaker can be used automatically with conventional control systems equipped without 

human power for operation. In the Incoming section the Low Voltage Main Panel (PUTR) generally uses the main circuit 

breaker with the type of Air Circuit Breaker (ACB). In the internal Air Circuit Breaker (ACB), there are several types of 

coil and one motor solenoid which are parts of internal components to control Air Circuit Breaker (ACB). This component 

can be used with a conventional control systems by adding a timer and a control relay RM35TF30. Therefore, to know 

overvoltage and undervoltage can use the RM35TF30 control relay. 
 

 
Keywords: Air Circuit Breaker,  RM35TF30 Control Relay, Overvoltage, Undervoltage. 
 

 
  

1. Pendahuluan 
 

Pada sistem distribusi tenaga listrik dari Panel Utama 

Tegangan Menengah (PUTM) sampai Panel Utama 

Tegangan Rendah (PUTR) terdapat berbagai macam alat 

proteksi, tetapi tidak semuanya menggunakan sistem 

kontrol pada alat proteksi circuit breaker. Pada beberapa 

industri, sistem kontrol pada alat proteksi circuit breaker 

sangat diperlukan terutama pada sebuah sistem distribusi 

tenaga listrik dari Panel Utama Tegangan Menengah 

(PUTM) sampai Panel Utama Tegangan Rendah (PUTR). 

Sebuah sistem kontrol pada alat proteksi circuit breaker 

dibutuhkan terutama untuk mencegah adanya gangguan 

listrik di sebuah sistem distribusi tenaga listrik secara 
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otomatis tanpa memerlukan tenaga manusia untuk 

pengoperasiannya.  

 

Alat proteksi utama yang digunakan adalah Circuit 

breaker yang merupakan electrical switch yang 

beroperasi otomatis terhadap beban lebih dan hubung 

singkat. Circuit breaker dapat direset ( secara manual 

atau otomatis ) untuk kembali ke posisi normal. Circuit 

breaker dibuat dengan bermacam – macam kemampuan 

dari tegangan rendah sampai tegangan tinggi tergantung 

dari rating arus yang dimilikinya. Circuit breaker dapat 

mendeteksi gangguan listrik dengan membuka 

kontaknya untuk memutus rangkaian. Kontak dari circuit 

breaker harus dapat menahan arus beban tanpa panas 

yang berlebih, dan juga harus tahan terhadap busur api 

yang dihasilkan karena menginterupsi rangkaian. Circuit 

breaker didesain dengan fungsi utama untuk 

mengamankan beban terhadap arus hubung singkat dan 

arus beban lebih, membuka dan menutup rangkaian 

listrik, serta sebagai pengaman terhadap kerusakan 

isolator[1]. 

 

Circuit Breaker berfungsi untuk memutuskan atau 

menghubungkan pada rangkaian sistem tenaga listrik dan 

sisi beban yang dapat bekerja secara otomatis ketika 

terjadi gangguan atau secara manual ketika dilakukan 

perawatan atau perbaikan. Ketika kontak circuit breaker 

dipisahkan, beda potensial di antara kontak tersebut 

menimbulkan medan elektrik di antara kontak tersebut. 

Medan elektrik ini akan menimbulkan ionisasi yang 

dapat mengakibatkan terjadinya perpindahan elektron 

bebas ke sisi beban dan arus tetap mengalir. Karena hal 

ini menimbulkan suhu yang cukup tinggi, maka timbul 

busur api di antara kontak circuit breaker tersebut. Agar 

tidak menganggu sistem, maka busur api tersebut harus 

segera dipadamkan[2]. 

 

Salah satu jenis circuit breaker yang umum digunakan 

pada Panel Utama Tegangan Rendah (PUTR) adalah Air 

Circuit Breaker (ACB). ACB merupakan jenis circuit 

breaker dengan pemadam busur api berupa udara. ACB 

dapat digunakan  pada tegangan rendah dan tegangan 

menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer 

digunakan sebagai pemadam busur api yang timbul 

akibat proses switching maupun gangguan[1]. Air Circuit 

Breaker dapat dikendalikan secara otomatis 

menggunakan sistem kontrol konvensional 

menggunakan komponen timer dan relay kontrol 

RM35TF30. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Berikut adalah beberapa komponen yang dipakai dalam 

sistem kontrol Air Circuit Breaker pada bagian incoming 

Panel LVMDP 1 PT. Arami : 

 

2.1. Air Circuit Breaker 

 

ACB merupakan jenis circuit breaker dengan pemadam 

busur api berupa udara. ACB dapat digunakan  pada 

tegangan rendah dan tegangan menengah. Udara pada 

tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai pemadam 

busur api yang timbul akibat proses switching maupun 

gangguan[1]. Gambar 1 adalah tampak depan Air Circuit 

Breaker.  

 

 
 

Gambar 1. Air Circuit Breaker 

 

 

2.1.1. Prinsip Kerja Air Circuit Breaker 

 

Circuit breaker ini menggunakan metode pemadaman 

busur api yang paling sederhana, yaitu dengan 

memperpanjang lintasan busur apinya. Saat kontak 

bekerja dan menimbulkan percikan busur api pada bagian 

bawah kontaknya. Busur api menimbulkan suhu lebih 

tinggi dari pada suhu bagian atasnya, sehingga terjadi 

aliran udara dari bawah ke atas. Busur api yang panjang 

sangat mudah dipadamkan oleh konveksi udara[2].  

 

2.2. Aksesoris Elektrikal Internal Air Circuit Breaker 

 

2.2.1. Solenoid Motor (MM) 

 

Solenoid motor adalah aksesoris internal ACB untuk 

membantu proses charging dengan menarik tuas pada 

ACB secara otomatis dengan penggerak tuas 

menggunakan motor[3]. 

 

2.2.2. Closing Coil (CC) 

 

Closing coil atau perangkat kontrol yang mendorong 

toggle mekanik Air Circuit Breaker (ACB) dari tempat 

yang jauh ketika diisi tegangan secara terus menerus atau 

seketika ke terminal coil sehingga ACB dalam posisi 

close/ON. Ketika ACB sudah close/ON maka sistem ke 

closing coil harus terputus supaya toggle ACB kembali 

ke posisi semula[3].  

 

2.2.3. Shunt Coil (SHT) 

 

Shunt coil atau perangkat kontrol yang mendorong toggle 

mekanik Air Circuit Breaker (ACB) dari tempat yang 

jauh ketika diisi tegangan secara terus menerus atau 
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seketika ke terminal coil sehingga ACB dalam posisi 

open/OFF. Ketika ACB sudah open/OFF maka sistim ke 

shunt coil harus terputus supaya toggle ACB kembali ke 

posisi semula[3]. Shunt coil ditunjukan pada gambar 4. 

 

2.2.4 Under Voltage Trip Device (UVT) 

 

UVT yang dipasang di dalam ACB berfungsi membuka 

ACB ketika suplai atau tegangan kontrolnya turun di 

bawah tegangan yang ditentukan[3]. UVT ditunjukkan 

pada gambar 5. 

 

2.3. Pengoperasian  Air Circuit Breaker 

 

2.3.1. Pengoperasian Secara Manual 

 

Berikut adalah cara charging Air Circuit Breaker secara 

manual : 

1. Tarik tuas penuh kebawah sebanyak 7 

sampai 8 kali. 

2. Ketika closing spring telah terisi penuh, 

maka indikator pengisian akan 

menunjukkan “ CHARGED ” yang 

ditunjukkan pada gambar 2. 

 

Kemudian, berikut adalah cara pengoperasian Air 

Circuit Breaker secara manual ( Manual Closing and 

Tripping ) : 

1. Tekan ON button. 

2. ACB akan menutup ( close ). 

3. Kemudian, indikator ON/OFF menunjukkan “ 

ON ” dan indikator pengisian menunjukan “ 

DISCHARGED”. Pada gambar 3 menunjukkan 

cara nomor 1 sampai 3. 

4. Tekan OFF button. 

5. Kemudian, indikator ON/OFF menunjukkan “ 

OFF ”.[3] 

 

 

 
 

Gambar 2. Indikator Pengisian 

 

 

 
 

Gambar 3. Penujukkan indikator ON/OFF dan pengisian. 

 

 

2.3.2. Pengoperasian Secara Elektrikal 

 

Pengoperasian Air Circuit Breaker secara elektrikal 

dilakukan dengan cara charging closing spring secara 

otomatis menggunakan solenoid motor yang dapat 

dikendalikan dari jarak jauh. Jika menekan OFF button, 

maka closing spring secara otomatis terisi oleh soleniod 

motor dan ACB akan menutup dengan menekan ON 

button. 

 

Penutupan jarak jauh dapat dilakukan dengan cara 

memberikan tegangan sesaat pada closing coil. 

Kemudian, pembukaan jarak jauh dapat dilakukan 

dengan cara memberikan tegangan sesaat pada shunt trip 

( SHT ) atau membuka sistem sesaat pada Under Voltage 

Trip (UVT)[3]. 

 

 

2.3. Relay Kontrol RM35TF30 

 

Relay kontrol RM35TF30 merek Schneider Electric ini 

merupakan relay kontrol dan pengukuran suplai tenaga 

listrik. Relay ini dapat memonitor beberapa paramater, 

yaitu asimetri pada fasa, mendeteksi kegagalan fasa, 

phase sequence, undervoltage dan overvoltage. Pada 

relay ini terdapat time delay yang dapat diatur sesuai 

keinginan dengan jarak waktu dari 0,1 detik sampai 10 

detik dan skala nilai yang dapat diatur juga hingga 

10%[4]. Relay kontrol RM35TF30 ditunjukkan pada 

gambar 4. 

 

 
 

 
Gambar 4. Relay kontrol RM35TF30 
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2.3.1. Perhitungan Parameter Nilai Tegangan 

Overvoltage dan Undervoltage 

 

Menghitung paramater nilai tegangan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

persamaan tegangan Overvoltage ditunjukkan pada Pers. 

(1) : 

 

                    > 𝑈 = 𝑈 + ( 𝑛% × 𝑈 )                         (1) 

 

persamaan tegangan Undervoltage ditunjukkan pada 

Pers. (2) : 

 

                    < 𝑈 = 𝑈 − ( 𝑛% × 𝑈 )                         (2) 

 

Keterangan : 

> U = Tegangan overvoltage ( Volt ) 

< U = Tegangan undervoltage ( Volt ) 

U = Tegangan referensi ( Volt ) 

n% = Nilai parameter ( % ) 

 

2.4. Timer H3CR – A8 OMRON 

 

Saklar dimana kontak akan bekerja dipengaruhi oleh 

waktu yang ditentukan apabila kumparan diberi 

tegangan[5]. Timer ditunjukan pada gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Timer H3CR – A8  

 

 

2.5 Blok Diagram Sistem Kontrol 

 

 
 

Gambar 6. Blok Diagram 

 

 

Pada gambar 6 merupakan blok diagram sistem kontrol. 

Suplai tenaga listrik pada sistem kontrol ini adalah 220 

VAC. Cara kerja relay 220 VAC dipengaruhi oleh relay 

kontrol RM35TF30. Kemudian, sistem kontrol Air 

Circuit Breaker dipengaruhi oleh relay 220 VAC. Air 

Circuit Breaker dioperasikan secara manual dengan 

menggunakan push button  atau otomatis dengan 

menggunakan timer H3CR – A8. 

 

2.6. Pengujian Sistem Kontrol 

 

Pengujian sistem kontrol Air Circuit Breaker pada bagian 

incoming panel LVMDP 1 PT. Arami dilakukan dengan 

mengatur parameter tegangan referensi terlebih dahulu 

menjadi 400 VAC dan timer internal menjadi 3 detik 

pada relay kontrol RM35TF30 yang ditunjukkan pada 

gambar 7 dengan suplai tegangan dari Panel Test QC. 

 

 
 

Gambar 7. Parameter Tegangan Referensi dan Timer 

Internal 

 

 

2.6.1 Pengujian dengan Gangguan Overvoltage 

 

Pengujian sistem kontrol yang pertama dilakukan dengan 

menguji gangguan overvoltage, dimana sistem akan diuji 

dengan cara memberikan suplai tegangan di atas 

tegangan referensi. Berikut adalah langkah – langkah 

pengujian : 

1. Mengatur parameter skala persentase 

overvoltage ( > U ) terhadap tegangan referensi. 

Skala diatur menjadi 8% dari tegangan referensi 

yang ditunjukkan pada gambar 8. 

2. Selajutnya, memaasang kabel suplai tiga fasa 

dari Panel Test QC ke bagian incoming panel 

LVMDP 1 PT. Arami. 

3. Setelah kabel suplai terpasang, mengaktifkan 

suplai. 

4. Selanjutnya, mengatur voltage regulator sampai 

tegangan di atas tegangan referensi.  

5. 3 detik kemudian relay kontrol RM35TF30 

bekerja karena mendeteksi adanya gangguan 

overvoltage dan membuka ( open ) Air Circuit 

Breaker. 
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Gambar 8. Parameter Overvoltage 

 

 

 

2.6.2 Pengujian dengan Gangguan Undervoltage 

 

Pengujian sistem kontrol yang pertama dilakukan dengan 

menguji gangguan undervoltage, dimana sistem akan 

diuji dengan cara memberikan suplai tegangan di bawah 

tegangan referensi. Berikut adalah langkah – langkah 

pengujian : 

1. Mengatur parameter skala persentase 

overvoltage ( < U ) terhadap tegangan referensi. 

Skala diatur menjadi -10% dari tegangan 

referensi yang ditunjukkan pada gambar 9. 

2. Selajutnya, memasang kabel suplai tiga fasa 

dari Panel Test QC ke bagian incoming panel 

LVMDP 1 PT. Arami. 

3. Setelah kabel suplai terpasang, mengaktifkan 

suplai. 

4. Selanjutnya, mengatur voltage regulator sampai 

tegangan di bawah tegangan referensi. 

5. 3 detik kemudian relay kontrol RM35TF30 

bekerja karena mendeteksi adanya gangguan 

undervoltage dan membuka ( open ) Air Circuit 

Breaker. 

 

 

 
 

Gambar 9. Parameter Undervoltage 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1. Single Line Diagram Sistem Kontrol 

 

Berikut pada gambar 10 adalah gambar single line 

diagram sistem kontrol. 

 

 
 

Gambar 10. Single Line Diagram 
 

 

3.2. Deskripsi Kerja Single Line Diagram Sistem 

Kontrol. 

 

3.2.1. Deskripsi Kerja Manual 

 

Berikut adalah deskripsi kerja manual dalam 

mengoperasikan Air Circuit Breaker : 

1. Saat Push Button ON ( Normally Open ) ditekan 

sesaat maka closing coil akan mendapat 

tegangan sesaat sehingga membuat ACB 

tertutup ( close ). 

2. Saat Push Button OFF ( Normally Close ) 

ditekan sesaat maka UVT mendeteksi bahwa 

tegangan yang masuk ke UVT dibawah 

tegangan referensi yang mengakibatkan ACB 

terbuka ( open ). 

 

3.2.2. Deskripsi Kerja Otomatis 

 

Berikut adalah deskripsi kerja otomatis dalam 

mengoperasikan Air Circuit Breaker : 

1. Saat Selector Switch dipindahkan ke mode 

otomatis maka timer H3CR – A8 bekerja 

menghitung waktu sampai 5 detik. 

2. Setelah 5 detik kemudian, Kontak timer tersebut 

memberi tegangan sesaat kepada closing coil 

sehingga ACB tertutup ( close ). 

3. Saat ACB tertutup maka kontak bantu ACB 

membuka sistem pada timer membuat timer 

tidak mendapat tegangan sehingga timer tidak 

bekerja dan men-reset ulang waktu pada timer 

tersebut. 

4. ACB hanya akan terbuka ( open ) jika selector 

switch dipindahkan posisinya menjadi 0 dan 

adanya gangguan pada sistem. Hal ini 

menyebabkan UVT tidak mendapat tegangan. 

 

3.2.3. Deskripsi Gangguan Overvoltage 
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Pada saat pengujian, nilai tegangan overvoltage yang 

terdeteksi menurut hasil perhitungan : 

 

                    > 𝑈 = 𝑈 + ( 𝑛% × 𝑈 )                         (1) 

 

> 𝑈 = 400 + ( 8% × 400 ) 

> 𝑈 = 400 + 32 

> 𝑈 = 432 𝑉 

 

Pada kenyataannya nilai tegangan overvoltage yang 

terukur adalah 434 V. Ketika tegangan mencapai nilai 

tersebut maka kontak bantu overvoltage relay kontrol 

RM35TF30 akan bekerja sehingga ACB akan terbuka ( 

open ). 

 

3.2.3. Deskripsi Gangguan Undervoltage 

 

Pada saat pengujian, nilai tegangan undervoltage yang 

terdeteksi menurut hasil perhitungan : 

 

                    < 𝑈 = 𝑈 − ( 𝑛% × 𝑈 )                         (2) 

 

< 𝑈 = 400 − ( 10% × 400 ) 

< 𝑈 = 400 + 40 

< 𝑈 = 360 𝑉 

 

Pada kenyataannya nilai tegangan undervoltage yang 

terukur adalah 367 V. Ketika tegangan mencapai nilai 

tersebut maka kontak bantu undervoltage relay kontrol 

RM35TF30 akan bekerja sehingga ACB akan terbuka ( 

open ). 

 

4. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bagian aksesoris elektrikal internal yang 

terdapat pada Air Circuit Breaker adalah 

Solenoid Motor, Closing coil, Shunt Trip, dan 

Under Voltage Trip Device. 

2. Air Circuit Breaker dapat dioperasikan secara 

manual dan elektrikal menggunakan solenoid 

motor. 

3. Pengoperasian Air Circuit Breaker dapat 

dilakukan dengan sistem kontrol konvensional 

menggunakan relay kontrol RM35TF30 dan 

Timer. 
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Abstrak 
 

Loop check atau pengecekan modul I/O dibutuhkan untuk memastikan bahwa modul I/O sudah terpasang dengan benar 

di setiap channel yang akan digunakan. Loop check dilakukan pada semua modul termasuk modul Process Control 

System (PCS). Seluruh channel harus melalui prosedur loop check dan harus melewati standar penerimaan dan keluaran 

arus yang telah dibuat oleh PT. Control Systems Arena Para Nusa termasuk channel yang tidak digunakan atau spare. 

Distributed Control System (DCS) membutuhkan presisi dan akurasi yang sangat tinggi terutama pada modul analog. 

Pengecekan menjadi syarat untuk menentukan layak tidaknya sebuah modul I/O pada sebuah DCS. Akurasi dan peresisi 

didapatkan dari pengujian loop check.  

 

 
Keywords: DCS, PCS, Loop Check, I/O Modules 

 

 

 

Abstract 
 

Loop checks or checking I / O modules are needed to ensure that the I / O modules are correctly installed in each 

channels that will be used. Loop checks are carried out on all modules including the Process Control System (PCS) 

modules. All channels must go through loop check procedures and must pass the current input and output standards 

made by the PT. Control Systems Arena Para Nusa including unused or spare channels. Distributed Control System 

(DCS) requires very high precision and accuracy, especially in analog modules. Checking becomes a requirement to 

determine whether I / O modules are suitable for a DCS. Accuracy and precision are obtained from the loop check tests. 
 

 
Keywords: DCS, PCS, Loop Check, I/O Modules 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Saat ini dunia industri memiliki peran yang sangat besar 

di kehidupan sehari - hari. Kebutuhan masyarakat 

meningkat pesat dibanding sebelum terjadi revolusi 

industri. Hal ini mengakibatkan dunia industri dituntut 

untuk meningkatkan hasil produksi sebanyak-

banyaknya dalam waktu sesingkat mungkin dengan nilai 

error yang sekecil mungkin[1]. Dengan demikian 

perkembangan teknologi tinggi mutlak diperlukan guna 

mengimbangi kebutuhan tersebut. Pada industri yang 

membutuhkan akurasi output pemakaian aksi kontrol 

sangat diperlukan. Hal sekecil apapun dalam proses 

industri harus diperhitungkan guna meminimalisir 

kemungkinan error yang terjadi sehingga proses 

produksi dapat berjalan dengan optimal[2]. 

 

PTCS adalah perusahanan yang bergerak pada bidang 

Automation Integration yang berfokus pada solusi, 

penjualan dan layanan instrumentasi proses dan sistem 

kontrol[3]. Distributed Control System adalah salah satu 

bidang sistem kontrol yang ditawarkan oleh PTCS. 
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Panel DCS  dibuat sedemikian rupa sesuai dengan 

permintaan costumer, sehingga panel-panel tersebut 

memiliki wiring dan jumlah I/O yang masing-masing 

berbeda. Wiring dan I/O harus dipastikan terpasang 

dengan baik dan benar mengikuti permintaan costumer, 

oleh karena itu setiap sebelum dan pada saat dilakukan 

FAT, wiring serta I/O harus melewati tahapan Loop 

Check. Loop Check adalah suatu prosedur untuk 

memastikan bahwa wiring pada suatu panel DCS yang 

sudah dirakit sesuai dengan permintaan costumer, loop 

check juga memastikan semua channel I/O berfungsi 

dengan baik, baik itu untuk PCS maupun SIS[3].  

 

Pada loop check PCS, jenis I/O yang di cek ada 4 buah 

jenis I/O, yaitu: 

 Discrete Input  

 Analog Input  

 Discrete Output  

 Analog Output 

Keempat jenis I/O tersebut memiliki prosedur masing-

masing. Prosedur tersebut memiliki cara yang berbeda-

beda satu sama lain sesuai dengan jenis I/O yang sedang 

di cek[4]. 

 

Prosedur loop check dilakukan dua kali dalam sebuah 

proyek. Loop check pertama dilakukan sebelum Factory 

Acceptance  Test (FAT), pada periode ini loop check 

dilakukan untuk memastikan bahwa panel DCS sudah 

terangkai dengan baik sebelum FAT dimulai, sedangkan 

prosedur loop check yang kedua adalah salah satu 

rangkaian kegiantan dalam FAT itu sendiri. Pada saat 

itu tujuan utama loop check adalah untuk memberitahu 

kepada contumer bahwa panel DCS sudah terangkai 

dengan baik. Pada pengecekan untuk jurnal ini, loop 

check yang akan dibahas hanyalah pada modul I/O 

analog[5].   

 

2. Metode Penelitian 
 
2.1. Pengecekan Analog Input pada PCS DeltaV 

Berikut ini adalah salah satu cara untuk melakukan 

pengecekan hardware analog input pada process 

control system DeltaV: 

A. Lihat letak lokasi blok terminal analog input 

yang akan dilakukan pengecekan. 

B. Letakkan node FLUKE Loop Calibrator pada 

terminal yang akan dilakukan pengecekan dan 

siapkan dalam mode mA (Source) agar Loop 

Calibrator melakukan inject atau output arus 

menuju Modul I/O. 

C. Lakukan proses inject pada channel yang akan 

dicek, saat telah terjadi close loop (dapat di cek 

di Diagnostic), naikkan arus dari 4mA hingga 

20mA (0% - 100%). 

Berikut ini adalah salah satu cara untuk melakukan 

pengecekan software analog input pada process control 

system DeltaV: 

A. Untuk mengecek analog input, buka aplikasi 

Diagnostic. 

B. Klik pada kontroler yang akan di cek analog 

input-nya. 

C. Kemudian, lihat pada channel yang sedang 

dilakukan inject atau output arus menuju 

modul I/O. 

D. Jika sudah dilakukan inject dengan benar, 

maka status pada channel tersebut akan 

berubah dari BAD menjadi GOOD. 

E. Setelah status menjadi GOOD, cek value pada 

channel tersebut pada saat di hardware 

dinaikkan value yang sedang di-inject. 

 

2.2. Pengecekan Analog Output pada PCS DeltaV 

Berikut ini adalah salah satu cara untuk melakukan 

pengecekan hardware analog output pada process 

control system DeltaV: 

A. Lihat letak lokasi Terminal Block analog 

output yang akan dilakukan pengecekan. 

B. Letakkan node FLUKE Loop Calibrator dan 

siapkan dalam mode mA (Measure) agar Loop 

Calibrator melakukan pengecekan arus. 

C. Lakukan proses force input di control studio 

pada channel yang akan dicek, saat telah 

terjadi close loop (dapat di cek di Diagnostic), 

naikkan arus dari 4mA hingga 20mA (0% - 

100%). 

Berikut ini adalah salah satu cara untuk melakukan 

pengecekan software analog output pada process 

control system DeltaV: 

A. Untuk mengecek analog output, buka aplikasi 

Control Studio pada channel yang akan dicek. 

B. Kemudian, klik Debug untuk merubah mode 

dari mode Edit agar bisa dilakukan force input. 

C. Klik kiri pada module LSAO yang telah di 

assign dengan device tag yang dipilih 

sebelumnya lalu klik 2 kali pada parameter 

SP_D. 

D. Setelah itu, akan keluar pop-up SP_D 

Properties. Ubah value dari 0% hingga menjadi 

100%. Lakukan secara bertahap dari 25%, 50% 

75% dan 100%. 

E. Lakukan pengecekan kembali pada aplikasi 

Diagnostic untuk mengecek value-nya telah 

sama dengan di control studio. 
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Gambar 1. Pengecekan AI menggunakan Loop 

Calibrator 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1. Hasil Pengecekan Analog Input 
Berikut ini adalah analisa pembahasan dari pengecekan 

analog input. Tabel 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan hasil 

pengecekan yang dilakukan dengan cara loop check. 

Tabel 1 adalah pengecekan output yang dihasilkan 

berdasarkan presentase sebesar 25%. Arus yang 

dihasilkan masih dalam nilai toleransi standar DeltaV, 

yaitu 0,1 mA. Arus terbesar dihasilkan pada saat 

pengujian ke-5, yaitu 8,021 mA. Arus terkecil 

dihasilkan pada penguijian ke-2, yaitu 7,985 mA. 

Selanjutnya, pada tabel 2 adalah pengecekan output 

berdasarkan presentase sebesar 50%. Arus yang 

dihasilkan masih tetap dalam nilai toleransi standar 

DeltaV. Arus terbesar dihasilkan pada saat pengujian 

ke-1, yaitu 12 mA. Arus terkecil dihasilkan pada 

pengujian ke-2 dan ke-4, yaitu 11,976 mA. Tabel 3 

berdasarkan presentase sebesar 75%. Arus yang 

dihasilkan masih tetap dalam nilai toleransi standar 

DeltaV. Arus terbesar dihasilkan pada saat pengujian 

ke-4, yaitu 15,998 mA. Arus terkecil dihasilkan pada 

pengujian ke-3, yaitu 15,981 mA. Tabel 4 berdasarkan 

presentase sebesar 100%. Arus yang dihasilkan masih 

tetap dalam nilai toleransi standar DeltaV. Arus terbesar 

dihasilkan pada saat pengujian ke-1, yaitu 20,005 mA. 

Arus terkecil dihasilkan pada pengujian ke-4, yaitu 

19,979 mA. Terlihat selisih terbesar dengan nilai 

toleransi standar DeltaV yang terjadi pada pengecekan 

analog input adalah pada pengujian ke-3 dan ke-4 saat 

presentase 50% yaitu, 0,024 mA.  

 

Tabel 1. Hasil Pengecekan AI 25% 

 

ANALOG INPUT 25% (8 mA) 

Pengujian ke- Kondisi Arus AI (mA) 

1 25% 7,997 

2 25% 7,985 

3 25% 7,992 

4 25% 7,992 

5 25% 8,021 

6 0% 4 

 

Tabel 2. Hasil Pengecekan AI 50% 

 

ANALOG INPUT 50% (12 mA) 

Pengujian ke- Kondisi Arus AI (mA) 

1 50% 12,000 

2 50% 11,976 

3 50% 11,988 

4 50% 11,976 

5 50% 11,998 

6 0% 4 

 

Tabel 3. Hasil Pengecekan AI 75% 

 

ANALOG INPUT 75% (16 mA) 

Pengujian ke- Kondisi Arus AI (mA) 

1 75% 15,994 

2 75% 15,995 

3 75% 15,981 

4 75% 15,998 

5 75% 15,985 

6 0% 4 

 

Tabel 4. Hasil Pengecekan AI 100% 

 

ANALOG INPUT 100% (20 mA) 

Pengujian ke- Kondisi Arus AI (mA) 

1 100% 20,005 

2 100% 19,996 

3 100% 19,989 

4 100% 19,979 

5 100% 19,997 

6 0% 4 

 

3.2. Hasil Pengecekan Analog Output 
Berikut ini adalah analisa pembahasan dari pengecekan 

analog output. Tabel 5, 6, 7, dan 8 menunjukkan hasil 

pengecekan yang dilakukan dengan cara loop check. 

Tabel 5 adalah pengecekan output yang dihasilkan 

berdasarkan presentase sebesar 25%. Arus yang 

dihasilkan masih dalam nilai toleransi standar DeltaV, 

yaitu 0,1 mA. Arus terbesar dihasilkan pada saat 

pengujian ke-5, yaitu 7,999 mA. Arus terkecil 

dihasilkan pada penguijian ke-1, yaitu 7,988 mA. Tabel 
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6 adalah pengecekan output berdasarkan presentase 

sebesar 50%. Arus yang dihasilkan masih tetap dalam 

nilai toleransi standar DeltaV. Arus terbesar dihasilkan 

pada saat pengujian ke-3, yaitu 11,997 mA. Arus 

terkecil dihasilkan pada pengujian ke-4, yaitu 11,978 

mA. Tabel 7 berdasarkan presentase sebesar 75%. Arus 

yang dihasilkan masih tetap dalam nilai toleransi 

standar DeltaV. Arus terbesar dihasilkan pada saat 

pengujian ke-1, yaitu 15,998 mA. Arus terkecil 

dihasilkan pada pengujian ke-2, yaitu 15,985 mA. Tabel 

8 berdasarkan presentase sebesar 100%. Arus yang 

dihasilkan masih tetap dalam nilai toleransi standar 

DeltaV. Arus terbesar dihasilkan pada saat pengujian 

ke-5, yaitu 19,999 mA. Arus terkecil dihasilkan pada 

pengujian ke-4, yaitu 19,977 mA. Terlihat selisih 

terbesar dengan nilai toleransi standar DeltaV yang 

terjadi pada pengecekan analog output adalah pada 

pengujian ke-4 saat presentase 100% yaitu, 0,023 mA.  

Tabel 5. Hasil Pengecekan AO 25% 

 

ANALOG OUTPUT 25% (8 mA) 

Pengujian ke- Kondisi Arus AO (mA) 

1 25% 7,988 

2 25% 7,989 

3 25% 7,997 

4 25% 7,995 

5 25% 7,999 

6 0% 4 

 

Tabel 6. Hasil Pengecekan AO 50% 

 

ANALOG OUTPUT 50% (12 mA) 

Pengujian ke- Kondisi Arus AO (mA) 

1 50% 11,992 

2 50% 11,989 

3 50% 11,997 

4 50% 11,978 

5 50% 11,995 

6 0% 4 

 

Tabel 7. Hasil Pengecekan AO 75% 

 

ANALOG OUTPUT 75% (16 mA) 

Pengujian ke- Kondisi Arus AO (mA) 

1 75% 15,998 

2 75% 15,985 

3 75% 15,989 

4 75% 15,993 

5 75% 15,987 

6 0% 4 

 

Tabel 8. Hasil Pengecekan AO 100% 

 

ANALOG OUTPUT 100% (20 mA) 

Pengujian ke- Kondisi Arus AO (mA) 

1 100% 19,979 

2 100% 19,992 

3 100% 19,987 

4 100% 19,977 

5 100% 19,999 

6 0% 4 

 

4. Kesimpulan 
 

a. Modul I/O DCS DeltaV yang diuji telah 

memenuhi ketentuan standar DeltaV. 

b. Loop check harus dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 
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Abstrak 
 
PLN P2B Jawa-Bali merupakan perusahaan yang mengatur pembangkitan dan penyaluran tenaga listik baik 
jumlah daya yang dibutuhkan maupun aliran daya di Sistem Jawa-Bali. Selain mengatur pembangkitan dan 
penyaluran daya, PLN P2B Jawa-Bali juga mengumpulkan data rekaman semua pembangkit dan gardu 
induk di  Jawa-Bali.  Data  rekaman  diambil  setiap  satu  bulan  dengan  waktu  unduh  tiap  30  menit.  
Proses pengumpulan data ini disebut Metering dengan menggunakan AMR atau Automatic Meter Reading. 
AMR memungkinkan pengumpulan dan pengambilan data secara otomatis dari seluruh pembangkit di Jawa-
Bali. Namun, dalam pengumpulan dan pengambilan data melalui AMR, masih dapat ditemukan beberapa 
masalah seperti auxiliary power supply pada pembangkit mati sehingga meter tidak dapat mengirim 
informasi daya secara otomatis ke AMR. Apabila AMR gagal membaca data meter, maka data meter dibaca 
dengan menggunakan software khusus dari meter yang dapat mengakses meter dari jarak jauh, Cara tersebut 
dinamakan Remote Reading. 
 
 
Kata kunci:Automatic Meter Reading, Remote Reading, Meter, Sistem Jawa Bali. 
 

 
 

Abstract 
 

 
PLN Jawa-Bali P2B is a company that regulates the generation and distribution of electricity both the 
amount of power needed and the flow of power in the Jawa-Bali System. In addition to regulating the 
generation and distribution of power, the PLN Jawa-Bali P2B also collects record data of all power plants 
and substations in Java-Bali. Record data is taken every month with download times every 30 minutes. This 
data collection process is called Metering by using AMR or Automatic Meter Reading. AMR allows 
automatic collection and retrieval of data from all plants in Java-Bali. However, in collecting and 
retrieving data through AMR, several problems can still be found such as the auxiliary power supply at the 
power plant so that the meter cannot automatically send power information to AMR. If AMR fails to read 
the meter data, then the meter data is read using special software from the meter that can access the meter 
remotely. This method is called Remote Reading. 
 
 
Keywords: Automatic Meter Reading, Remote Reading, Meter, Jawa-Bali System. 
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1. Pendahuluan 
 

Listrik  sangat  berguna  baik  dalam  pemenuhan 
kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan dunia 
industri. Pembangkit listrik selaku pemasok daya listrik 
menyalurkan energi listrik, sebelum energi listrik 
ditransmisikan energi  tersebut  dinaikkan tegangannya 
oleh transformator step up. Setelah tenaga listrik kelluar 
dari gardu induk tersebut, maka tenaga listrik tersebut 
ditransmisikan  melalui  SUTET  menuju  gardu  induk 
yang nanti tegangannya akan diturunkan oleh 
transformator step down. 
 
PLN P2B Jawa-Bali merupakan perusahaan yang  
mengatur  pembangkitan dan  penyaluran  tenaga listik 
baik jumlah daya yang dibutuhkan maupun aliran daya  
di  sistem  Jawa-Bali.  Selain  mengatur pembangkitan 
dan penyaluran daya, PLN P2B Jawa- Bali juga 
mengumpulkan data rekaman semua pembangkit dan 
gardu induk di Jawa-Bali. 
 
[1]Data rekaman diambil setiap satu bulan dengan waktu 
unduh tiap 30 menit. Proses pengumpulan data ini disebut 
Metering dengan menggunakan AMR atau Automatic 
Meter Reading. AMR memungkinkan pengumpulan  dan  
pengambilan  data  secara  otomatis dari seluruh 
pembangkit di Jawa-Bali. Namun, dalam pengumpulan  
dan  pengambilan  data  melalui  AMR, masih dapat 
ditemukan beberapa masalah seperti auxiliary power 
supply pada pembangkit mati sehingga meter tidak dapat 
mengirim informasi daya secara otomatis ke AMR 
Apabila  gagal  membaca  data  meter, maka data meter 
dibaca dengan menggunakan software khusus  dari  meter  
yang  dapat  mengakses  meter  dari jarak jauh, Cara 
tersebut dinamakan Remote Reading. 

 
2. Metode Penelitian 

 
Metode pengumpulan data pada metering dilakukan 
menggunakan 3 metode, yaitu : 

 
2.1. Automatic Meter Reading (AMR) 
 
[1]AMR adalah singkatan Automatic Meter  Reading, 
yaitu proses pembacaan dari alat ukur (meter energi) 
secara  otomatis  dan  terjadwal  melalui  media 
komunikasi dengan menggunakan software tertentu. 
Hasil pembacaan data akan disimpan ke dalam sebuah 
database untuk keperluan penagihan atau analisa. 
[1]Pada  umumnya  meter-meter  yang  dapat digunakan 
untuk AMR adalah meter statis atau Meter Elektronik 
yang mempunyai media penyimpanan dalam meter    
tersebut sehingga  meter mampu melakukan pencatatan 
data transaksi dan menyimpan kedalam memory   sendiri. 
Proses Pencatatan data dapat  dilakukan dengan   memilih 
besaran yang akan dicatan dan menentukan  interval 
waktu pencatatan sesuai dengan setting yang diinginka 

 
 

Gambar 1. Tampilan AMR 
 

[2]AMR juga sering disebut sistem pembacaan meter jarak 
jauh secara otomatis. Aplikasi ini digunakan untuk 
pengendalian dan pemantauan tenaga listik pada 
pelanggan. Dengan dupasangnya AMR pada pelanggan 
maka pemakaian KWH meter dapat dipantau/dibaca  setiap  
saat  dari  kantor  PLN  dengan hasil   yang   lebih   akurat   
dengan bantuan aplikasi komputer sehingga kesalahan 
baca yang dilakukan petugas tidak akan terjadi. Automatic 
Meter Reading (AMR) merupakan salah satu solusi untuk 
bidang elektronika  dalam  melakukan  pembacaan  dan 
pemakaian energy listrik, yang dimana penggunaan AMR 
ini dapat memonitoring pemakaian daya listrik. 
 
2.2. Remote Reading 
 
[1]Remote Reading adalah pembacaan data meter yang 
dilakukan dengan menggunakan jaringan milik PLN. 
Data meter dibaca dengan menggunakan software khusus 
bawaan dari meter yang dapat mengakses meter dari jarak 
jauh. Remote reading dilakukan jika AMR gagal 
membaca data meter. Pengambilan rekaman data meter 
yang disimpan dalam memori ME secara manual remote 
baik menggunakan saluran komunikasi PSTN, wireless 
GSM/GPRS ataupun jaringan intranet dengan 
menghubungkan ME dengan komputer melalui media 
saluran komunikasi. 
 
2.3 Local Download (LD) 
[1]Merupakan pembacaan meter yang dilakukan secara 
local yaitu lokasi dimana   meter   terpasang.   Peralatan 
bantu yang diperlukan adalah computer/laptop yang 
memiliki  software  pembaca  meter  dan  optical  probe 
yang berfungsi sebagai media komunikasi data antara 
kWh meter elektronik dengan peralatan komputer 
melalui  media  infrared.  Optical  probe  terdiri  dari  2 
jenis, yaitu : 
[1]A.Optical Probe standar ANSI memiliki konstruksi 
pada sisi infrarednya berbentuk cekung dan digunakan 
untuk media komunikasi dengan kWh meter elektronik 
dengan standar ANSI (contoh : Schlumberger STQ-220,    
Schlumberger    Q1000,    ABB    A1R-AL, 
Jemstar, Schneider ION8600). 
[1]B.Optical probe standar IEC memiliki konstruksi pada  
sisi infrarednya berbentuk rata digunakan untuk media 
komunikasi dengan kWh meter elektronik dengan standar 
IEC (contoh : merek Actaris SL 7000 EDMI, EMH, 
Landis & Gyr, dan ABB AINRAL-X) .   
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Pada komunikasi secraa lokal   diperlukan peralatan 
bantu yaitu  optical probe yang  berfungsi sebaga media 
komunikasi data antara kWh meter  elektronik dengan  
peralatan komputer dengan metode kerja menggunakan  
infrared. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
3.1. Pengambilan Data Melalui Remote Reading 
 

[1]Pengambilan data  dengan  metode  Remote Reading 
dilakukan apabila terjadi kegagalan dalam pengambilan 
data melalui AMR atau data melalui AMR tidak   
lengkap. Proses Remote Reading dilakukan dengan 
software khusus yang sesuai dengan meter elektronik 
yang digunakan dalam pengukuran. Proses Remote 
Reading  memanfaatkan   IP  address yang dimiliki oleh 
tiap meter elektronik. Daftar IP Address yang digunakan 
dalam pengambilan dataGardu Induk 150 kV Asahimas 

Line 2 adalah 172.16.10.12. Dalam laporan   ini, program   
yang  dipakai   adalah Jemread Version 6.1.0.49 Ametek. 

 
1. Pilih  Lambang Jemread pada  desktop di  bawah 

sesuai arah panah.  
 

 
Gambar 2. Lambang Jemread 

 
2.    Tunggu beberapa saat hingga muncul kotak masuk 
 

 
Gambar 3. Kotak Masuk 
 
 

3.    Muncul tampilan halaman awal program Jemread 
       

          
 
 
 
 
 

Gambar 4. Halaman Utama Jemread 
 
 
 

4. Klik Menu New, maka akan muncul tampilan 
Meter Attributes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Meter Attributes 

 
5. Isi  Menu  Meter  Attributes  seperti  pada  gambar 

3.11 sesuai dengan Gardu       Induk    yang    akan 
dilakukan perhitungan Meter Energi. Sesuaikan isi 
data pada Meter Attributes dengan data informasi 
yang terdapat di AMR (Automatic Meter Reading) 
a.  Meter Name       : Gardu Induk 150 kV   

ASAHIMAS LINE 2 
b.    Type        : JEMSTAR 
c.    Port         : TCP/IP 
d.    IP address/Port : 172.16.10.12/502 
e.    Password               : ******* 
f. Lalu  tekan  kotak  OK  untuk  mengakhiri 

perintah 
 

 
  
Gambar 7. Isi Menu Meter Attributes 

 
6. Kemudian   klik   menu   (Connect)   seperti   yang 

terdapat pada gambar dibawah dan akan ada 
notifikasi Meter Connected pada program tersebut.  

 
Hal ini menunjukkan bahwa program telah berhasil 
terhubung dengan Meter yang akan diambil data 
meteringnya. KlikOK untuk menuju ke 
menuselanjutnya. 

 

 
 

Gambar 8. Notifikasi Meter Connecte 
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7. Akan     muncul     jendela     yang     menunjukkan 
informasi status meter yang telah terhubung. 
Kemudian klik Close. 

 

 
 

 
Gambar 9. Status Meter 

 
8. Selanjutnya,  Klik  Menu  Load  Profile  1  untuk 

melakukan komunikasi dengan Meter Elektronik 
Jemstar 150 kV Asahimas. Tunggu beberapa detik 
hingga kotak Communicating selesai. 

 

 
 

Gambar 10. Menu Load Profile 
 

9.    Load Profile Data   akan muncul pada program 
Jemread 

 

 
 

Gambar 11. Load Profile Data 
 
10. Jika User ingin mendapatkan data dalam tipe 

lainmaka klik Close untuk menutup jendela 
LoadProfile Data,  kemudia  klik  tombol  History 
pada jendela utama program Jemread. 

 
Gambar 12. Jemread 

11. Akan muncul tampilan menu Export Histor Buffer, 
pada menu tersebut kita dapat menentukan data 
yang akan diambil keseluruhan atau data pada 

waktu, tanggal dan jam tertentu sesuai dengan 
kebutuhan user, masuk ke Meter kemudian Read lalu 
Load Profile 1. Lalu klik browse untuk menentukan 
lokasi dimana file akan disimpan dan klik OK untuk 
mengakhiri perintah. 

 

 

Gambar 13. Export History Buffer 
 
12. Data dapat langsung dilihat pada folder yang 

sebelumnya telah dipiih oleh User 
 

 
Gambar 14. Data Tersimpan 

 
3.2 Konversi Pulse Menjadi kWh 
 
Dalam metode AMR (Automatic Meter Reading) Data 
Energi dapat langsung ditampilkan dalam di Program 
AMR, sedangkan pada metode Remote Reading harus 
dilakukan perhitungan Pulse menjadi kWh secara manual, 
hal ini dilakukan karena Meter Elektronik Jemstar   belum  
dapat   melakukan  perhitungan  Data Energi secara 
otomatis. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan hasil 
data energi yang sudah ditransmisikan pembangkit ke 
gardu induk PLN. Data yang digunakan adalah data 
untuk perekaman pada 1 
Juli 2018 Pukul 10.00 hingga 2 Juli 2018 Pukul 10.00. 

1. Buka Data Energi yang telah dalam bentuk 
Excel untuk dimasukkan ke dalam Format Input 
Data Load Profile. 
 

 
Gambar 15. Data Energi   
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.    Buka file Formula Perhitungan untuk memasukkan 
Pulse Jemstar untuk di konversi ke bentuk Kwh 
 

 
 

Gambar 16. File Formnula Perhitungan 

 
3. Isi  keterangan  pada  Kolom  Lokasi,  kolom  tersebut 

berisi informasi.Data tersebut  dapat  dilihat  pada 
System AMR, yaitu di Menu Report -> Data KWH 
Meter ->      KWH   Meter   ALL.   Seperti   pada 
gambar 3.23 
Nama GI/KIT                    : Asahimas b.  
Bay                                    : Line 2 
c.  Kapasitas                           : 60 MVA 
d.  Ratio CT                             : 800/5 
e.  Ratio PT                             : 150000/100 

f.   Data Input LP                    : Pulse 
g.  Pilih Data Input Daya        : Kilo 
h.  Pilih Data Transaksi          :Data Load 

Profile 
i.   Pilih Cosphi Threshold      :Cosphi 

<0,9 
j.   Pilih Interval Input LP       :LP 

Interval 30 Menit 

 

 
 

 
Gambar 17. Sub Menu Report 

 

 
 

Gambar 18. Data kWh Meter 

 
 

 
 

 
Gambar 19. kWh Meter ALL 
 

4.    Masuk ke Sheets Log-30 untuk memasukkan data. 
 

 

 
 

Gambar 20. Sheet Log-30 

 
5.    Masukkan data Load Profile kedalam tabel Input  

Data 
Load Profile untuk mendapatkan hasil  

perhitungan. 
 

 
 

Gambar 21. Data Load Profile 

 
6. Masuk  ke  Sheet  Format  Upload  LP  untuk  

melihat hasil perhitungan Pulse dari meter Jemread. 
 

 
 

Gambar 22. Hasil Konversi Pulse menjadi Kwh 4.  
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4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan  hasil   pembahasan  maka   dapat   
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Automatic Meter Reading (AMR) dan Remote 
Readingmemudahkan dalam melakukan 
pengambilan   data secara real-time, dimana 
sebelumnya pengambilan data dilakukan oleh 
masing-masing APB pada setiap Gardu Induk 

 
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas  pada 

proses pengambilan data energi. 
 

3. Dapat menjadi Data pembanding bagi pihak 
PLN apabila terjadi perbedaan perhitungan 
dengan pihak pembangkit dalam proses 
Transaksi Tenaga Listrik. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

UCAPAN TERIMA KASIH 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politek   
Negeri Jakarta sebagai pihak institusi dan Jurusan 
Teknik Elektro yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat untuk mendukung penulisan jurnal ini dan 
memeberikan kesempatan menjadi pemakalah di acara 
Seminar Nasional Teknik Elektro 2018. Semoga jurnal 
dapat bermanfaat untuk pembaca. 

 
 

7. Daftar Acuan 
 

Paper dan laporan dari industri 
 

[1]“Draft Prosedur tetap PSA 2017 Final, PLN P2B 
GANDUL, Jakarta, 2017”. 

[2]“APLIKASI METER MANAGEMENT P2B, PLN 
P2B GANDUL, Jakarta, 2018 ” 

  



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

127 

 

VOLTAGE RATIO ANALYSIS ON ROUTINE TESTING OF DISTRIBUTION 

TRANSFORMER IN THE SHORT CIRCUIT LABORATORY OF PT. PLN 

PERSERO,  DURI KOSAMBI, CENGKARENG 

 
Wisnu Hendri Mulyadi1, Ridha Khairunnisa2, Julita3, dan Jacky Kornelius4 

 

1Staf Pengajar Program Studi Teknik Otomasi Listrik Industri, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta 
23Mahasiswa Program Studi Teknik Otomasi Listrik Industri, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta 

Jl. Prof. DR. Ir. G. A. Siwabessy Kampus Baru Universitas Indonesia, Depok, 16425, Indonesia 

  
E-mail: ridhakhai25@gmail.com  

 

 

Abstrak 

 

Transformer atau trafo merupakan suatu peralatan yang dapat mengubah tenaga listrik dari 

suatu level tegangan ke level tegangan lainnya. Trafo ini tentunya diharapkan dapat bekerja pada 

performa yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum trafo dapat digunakan pada sistem tenaga 

listrik, maka perlu dilakukan beberapa rangkaian pengujian pada trafo distribusi tersebut. Pengujian 

transformator dilaksanakan menurut SPLN D3.002-1: 2007 (Rev. SPLN 50: 1997 dan SPLN 50: 

1982) dengan melalui tiga macam pengujian, sebagaimana diuraikan juga dalam IEC 60076, yaitu: 

pengujian rutin, pengujian jenis, pengujian khusus, pengujian serah-terima, pengujian lapangan.  

 

 
Kata kunci: Transformator, SPLN D3 002-1:2007, Megger TTR310, Pengujian Rasio. 

 

 

 

Abstract 
 

Transformer or transformer is an equipment that can change electrical power from a voltage 

level to another voltage level. This transformer is certainly expected to work on the desired 

performance. Therefore, before the transformer can be used in an electric power system, it is 

necessary to do a number of test circuits on the distribution transformer. Transformer testing is 

carried out according to SPLN D3.002-1: 2007 (Rev. SPLN 50: 1997 and SPLN 50: 1982) with 

three types of tests, as also described in IEC 60076, such as: routine testing, type testing, special 

testing, testing handover, field testing.  

 

 
Keywords: Transformator, SPLN D3 002-1:2007, Megger TTR310, Ratio Test. 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Transformator yang biasa diistilahkan dengan 

transformer atau “trafo‟ adalah suatu peralatan tenaga 

listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga/daya 

listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau 

sebaliknya, berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik 

(EMF Induction) yang terjadi antara 2 induktor 

(kumparan) atau lebih. 

 

Perubah perbandingan kumparan transformator untuk 

mendapatkan tegangan operasi sekunder sesuai yang 

diinginkan dari tegangan jaringan/primer yang berubah-

mailto:ridhakhai25@gmail.com
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ubah adalah tap changer. Merubah perbandingan 

jumlah kumparan primer dan kumparan sekunder sesuai 

dengan vektor group yang digunakan. Jadi rasio 

perbandingan tegangan berbanding lurus dengan rasio 

perbandingan lilitan/kumparan. [1] 

 

Tujuan dari pengujian ratio belitan pada dasarnya untuk 

mendiagnosa adanya masalah dalam antar belitan dan 

seksi-seksi sistem isolasi pada trafo. Pengujian ini akan 

mendeteksi adanya hubung singkat atau 

ketidaknormalan pada tap changer. 

 

Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan 

Transformer Turn Ratio Test (TTR) dengan spesifikasi 

alat Megger TTR310. Dari pengujian ini akan 

didapatkan perbandingan jumlah kumparan sisi 

tegangan tinggi (primer) dan sisi tegangan rendah 

(sekunder) pada setiap tapping, sehingga tegangan 

output yang dihasilkan oleh transformator sesuai dengan 

yang dikehendaki. 

 

Pada setiap pabrikan memproduksi berbagai macam 

kapasitas transformator. Terdapat beberapa kapasitas 

transformator yang di uji dengan menggunakan alat 

Transformator Turn Ratio Terst (TTR) yaitu 

transformator berkapasitas 50 kVA, 160 kVA, dan 250 

kVA. Untuk pengukuran ratio ini perlu dianalisis 

dengan rumus apakah hasil perhitungan alat sama 

dengan hasil perhitungan pada rumus perhitungan 

transformator. Analisis menggunakan rumus terdapat 

toleransi ± 0,5%. 

 

2. Metode Penelitian 
 

2.1. Pengertian Transformator 

 

Transformator terdiri dari dua buah kumparan yaitu 

(primer dan sekunder) yang bersifat induktif. Kedua 

kumparan ini terpisah namun berhubungan secara 

magnetis melalui jalur yang mempunyai reluktansi 

(reluctance) rendah. Jika kumparan primer dihubungkan 

dengan sumber tegangan bolak-balik maka fluks bolak-

balik akan muncul didalam inti yang dilaminasi, karena 

kumparan tersebut membentuk jaringan tertutup maka 

mengalirlah arus primer. Akibat adanya fluks di 

kumparan primer maka terjadi induksi sendiri (self 

induction) dan juga terjadi induksi di kumparan 

sekunder karena terjadi pengaruh induksi dari kumparan 

primer atau sering disebut sebagai induksi bersama 

(mutual induction) yang menyebabkan terjadinya fluks 

magnet dikumparan sekunder, maka arus sekunder akan 

mengalir jika rangkaian sekunder dibebani, sehingga 

energi listrik dapat ditransfer secara keseluruhan (secara 

magnet). 

 

2.1.1. Transformator Tiga Phasa 

Pada prinsipnya, transformator tiga phasa sama dengan 

transformator satu phasa, perbedaannya adalah seperti 

perbedaan sistem listrik satu phasa dengan sistem listrik 

tiga phasa yaitu mengenal sistem bintang (Y) dan delta 

(Δ), serta sistem zig-zag (Z), dan juga sistem bilangan 

jam yang sangat menentukan untuk kerja paralel 

transformator tiga phasa. Untuk menganalisa 

transformator daya tiga phasa dilakukan dengan 

memandang atau menganggap transformator tiga phasa 

sebagai transformator satu phasa, teknik perhitungannya 

pun sama, hanya untuk nilai akhir biasanya parameter 

tertentu (arus, tegangan, dan daya) transformator tiga 

phasa dikaitkan dengan nilai √3. [2] 

 

 

 
 

Gambar 1. Transformator Distribusi 

 

 

2.1.2. Prinsip Kerja Transformator 

 

Prinsip kerja dari sebuah transformer/transformator 

adalah berdasarkan dari teori Michael Faraday, yang 

dikenal dengan teori induksi magnet. Transformator 

memiliki dua buah gulungan kawat yang terpisah satu 

dengan yang lainnya dan dibelitkan pada inti yang sama. 

Ketika belitan pada kumparan primer dihubungkan 

dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus 

listrik pada kumparan primer akan menimbulkan medan 

magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah 

diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan dari inti 

besi ke kumparan sekunder, sehingga ujung-ujung 

kumparan sekunder akan timbul ggl (gerak gaya listrik) 

induksi. Efek ini dinamakan induktansi timbal-balik 

(mutual inductance). 

 

2.2. Konfigurasi Transformator 3 Phasa 

 

Transformator 3 fasa pada dasarnya merupakan 

Transformator 1 fase yang disusun menjadi 3 buah dan 

mempunyai 2 belitan, yaitu belitan primer dan belitan 

sekunder. Ada dua metode utama untuk 

menghubungkan belitan primer yaitu hubungan segitiga 

dan bintang (delta dan wye). Sedangkan pada belitan 

sekundernya dapat dihubungkan secara segitiga, bintang 

dan zig-zag (Delta, Wye dan Zig-zag). Ada juga 

hubungan dalam bentuk khusus yaitu hubungan open-

delta (VV connection). 

 

2.2.1. Transformator Hubungan Segitiga-Segitiga 

(Delta – Delta) 
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Pada Gambar 2. baik belitan primer dan sekunder 

dihubungkan secara delta. Belitan primer terminal 1U, 

1V dan 1W dihubungkan dengan suplai tegangan 3 fasa. 

Sedangkan belitan sekunder terminal 2U, 2V dan 2W 

disambungkan dengan sisi beban. Pada hubungan Delta 

(segitiga) tidak ada titik netral, yang diperoleh ketiganya 

merupakan tegangan line ke line, yaitu L1, L2 dan L3. 

 

 

 
 

Gambar 2. Hubungan delta-delta (segitiga-segitiga) 

 

 

2.2.2. Transformator Hubungan Bintang-Bintang 

(Wye – Wye) 

 

Ketika transformator hubungkan secara bintang-bintang, 

yang perlu diperhatikan adalah mencegah 

menyimpangan dari tegangan line ke netral (fase ke 

netral). Cara untuk mencegah menyimpangan adalah 

menghubungkan netral untuk primer ke netral sumber 

yang biasanya dengan cara ditanahkan (ground), seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4. Cara lain adalah dengan 

menyediakan setiap transformator dengan lilitan ke tiga, 

yang disebut lilitan ”tertiary”. Lilitan tertiary untuk 

tiga transformator dihubungkan secara delta seperti 

ditunjukkan pada Gambar 5. yang sering menyediakan 

cabang yang melalui tegangan dimana tansformator 

dipasang. Tidak ada beda fasa antara tegangan line 

transmisi masukan dan keluaran (primer dan sekunder) 

untuk transformator yang dihubungkan bintang-bintang. 

 

 

 
 

Gambar 3. Hubungan bintang-bintang (wye-wye) 

 

 

 
 

Gambar 4. Hubungan bintang-bintang 

 

 

 
 

Gambar 5. Hubungan Bintang-bintang dengan belitan 

tertier 

 

 

2.2.3. Transformator Hubungan Segitiga-Bintang 

(Delta – Wye) 

 

Pada hubungan segitiga-bintang (delta-wye), tegangan 

yang melalui setiap lilitan primer adalah sama dengan 

tegangan line masukan. Tegangan saluran keluaran 

adalah sama dengan 1,73 kali tegangan sekunder yang 

melalui setiap transformator. Arus line pada phasa A , B 

dan C adalah 1,73 kali arus pada lilitan sekunder. Arus 

line ada fasa 1, 2 dan 3 adalah sama dengan arus pada 

lilitan sekunder. 

 

 

 
 

Gambar 6. Hubungan Segitiga-Bintang (delta-wye) 

 

 

2.2.4. Transformator Hubungan Zig-zag 

 

Transformator dengan hubungan Zig-zag memiliki ciri 

khusus, yaitu belitan primer memiliki tiga belitan, 

belitan sekunder memiliki enam belitan dan biasa 

digunakan untuk beban yang tidak seimbang (asimetris) 

– artinya beban antar fasa tidak sama, ada yang lebih 

besar atau lebih kecil. 

 

Gambar 7. menunjukkan belitan primer 20 KV 

terhubung dalam bintang L1, L2 dan L3 tanpa netral N 

dan belitan sekunder 400 V merupakan hubungan Zig-

zag dimana hubungan dari enam belitan sekunder saling 

menyilang satu dengan lainnya. Saat beban terhubung 

dengan phasa U dan N arus sekunder I2 mengalir 

melalui belitan phasa phasa U dan phasa S. 
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Gambar 7. Hubungan Bintang-zigzag (Yzn5) 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1. Peralatan Pengujian 

 

Dalam melakukan pengujian atau percobaan ini 

digunakan peralatan yang tersedia di Laboratorium 

Hubung Singkat milik PT. PLN Persero, Duri Kosambi, 

Cengkareng, Jakarta Barat. Peralatan tersebut adalah 

Turn Ratio Test dengan spesifikasi Megger TTR 310. 

 

 

 
 

Gambar 8. Megger TTR310 

 

 

3.2. Objek Pengujian 

 

Objek pengujian yang dilakukan dalam percobaan ini 

adalah transformator. Transformator yang diuji dalam 

percobaan dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 

3.2.1. Transformator Yzn5 AL-AL 50 kVA 

 

Tabel 1. Data Pengujian Trafo 50 kVA 

 
F Rasio Transformator pada Tap Changer 

Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5 Tap 6 Tap 7 

R 90,96
5 

88,82
1 

86,64
4 

84,46
7 

82,30
6 

80,13
5 

77,98
1 

S 90,97

7 

88,81

7 

86,62

9 

84,47

0 

82,31

1 

80,11

7 

77,97

9 

T 90,98
5 

88,81
6 

86,65
3 

84,48
6 

82,32
4 

80,14
9 

77,98
5 

 

 

Pada pengukuran ini didapatkan hasil pengukuran ratio 

transformator dengan alat TTR. Dengan alat ini ternyata 

pengukuran alat dengan pengukuran rumus didapatkan 

hasil yang berbeda. Akan tetapi hasil tersebut masih 

dalam jumlah angka toleransi sebesar ± 0,5%. Jadi 

transformator tersebut lulus dalam tahap pengukuran 

rasio transformator. 

 

3.2.2. Transformator Yzn5 AL-AL 160 kVA 

 

Tabel 2. Data Pengujian Trafo 160 kVA 

 
F Rasio Transformator pada Tap Changer 

Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5 Tap 6 Tap 7 

R 90,99
0 

88,80
1 

86,63
3 

84,46
9 

82,29
1 

80,11
9 

77,98
0 

S 90,99

1 

88,80

2 

86,63

5 

84,46

6 

82,29

5 

80,12

0 

78,00

3 

T 90,99
2 

88,79
0 

86,63
9 

84,47
0 

82,29
8 

80,11
9 

77,98
1 

 

 

Pada pengukuran ini didapatkan hasil pengukuran ratio 

transformator dengan alat TTR. Dengan alat ini ternyata 

pengukuran alat dengan pengukuran rumus didapatkan 

hasil yang berbeda. Akan tetapi hasil tersebut masih 

dalam jumlah angka toleransi sebesar ± 0,5%. Jadi 

transformator tersebut lulus dalam tahap pengukuran 

rasio transformator. 

 

3.3.3. Transformator Dyn5 AL-AL 250 kVA 

 

Tabel 3. Data Pengujian Trafo 250 kVA 

 
F Rasio Transformator pada Tap Changer 

Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5 Tap 6 Tap 7 

R 90,92
6 

88,76
3 

86,61
7 

84,42
9 

82,23
1 

80,07
5 

77,92
9 

S 90,91

8 

88,77

0 

86,60

9 

84,42

0 

82,24

2 

80,07

8 

78,92

4 

T 90,92

8 

88,76

4 

86,59

2 

84,33

9 

82,24

8 

80,07

3 

77,91

0 

 

 

Pada pengukuran ini didapatkan hasil pengukuran ratio 

transformator dengan alat TTR. Dengan alat ini ternyata 

pengukuran alat dengan pengukuran rumus didapatkan 

hasil yang berbeda. Akan tetapi hasil tersebut masih 

dalam jumlah angka toleransi sebesar ± 0,5%. Jadi 

transformator tersebut lulus dalam tahap pengukuran 

rasio transformator. 

 

Untuk trafo 3 phasa 50 Hz 50kVA, 160kVA, 250kVA 

20kV 400/231 Volt, memiliki tapping pada sisi 

sekunder sebagai berikut. Dengan toleransi ± 0,5% 

maka dapat ditulis perbandingan transformator adalah: 

 

 

Tabel 4. Perbandingan Hasil 

 

T

a

p  

HV 

(Volt) 

LV 

(Volt) 

Rasio Transformator 

𝐻𝑉 √3

𝐿𝑉
 

Toleran

si Min 

Toleransi 

Max 

1 21000 400 90,825 90,371 91,279 

2 20500 400 88,662 88,219 89,105 
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3 20000 400 86,500 86,068 86,932 

4 19500 400 84,337 83,916 84,758 

5 19000 400 82,175 81,765 82,585 

6 18500 400 80,012 79,612 80,412 

7 18000 400 77,850 77,461 78,239 

 

 

Jadi pada hasil pengukuran belitan transformator harus 

berada diantara nilai minimum dan nilai maksimum 

yang telah ditetapkan. Jika hasil pengukuran diatas tidak 

sesuai, maka transformator tersebut harus diperbaiki 

dengan cara menambah atau mengurangi jumlah belitan 

fasa sisi primer. 

 

4. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil dari perbandingan belitan pada 

transformator berkapasitas 50 kVA dan 160 kVA 

menggunakan belitan Yzn5 sedangkan untuk 

transformator berkapasitas 250 kVA 

menggunakan belitan Dyn5. Untuk suatu 

perbandingan belitan, semakin besar jumlah 

lilitan sekunder pada transformator distribusi 

semakin besar juga jumlah lilitan primernya. 

2. Dari hasil analisa yang kami dapatkan didapatkan 

hasil perhitungan menggunakan rumus dengan 

hasil pengukuran menggunakan alat Megger 

TTR310 didapat hasil yang berbeda. Akan tetapi 

hasil tersebut masih dalam jumlah angka toleransi 

sebesar ± 0,5%. Jadi ketiga sampel transformator 

tersebut lulus dalam tahap pengukuran rasio 

transformer 
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Abstrac 

3 phase electrical knowledge to general users still lay in Indonesia society. Due to household 

electricity most still use 1 phase. And for experts in the field of electricity mainly to install installation 

in residential, Minimarket, building level 3 or still using power 2200 Watt down still using 1 phase. 

Implementing balanced divisions need to be knowledge about the Division of 3 phases are balanced. 

With a balanced division of benefits has a good power quality, power maximal light and cost every 

month. 

Keywords: unbalanced Division of Knowledge, power Quality, cost per month 

Abstrak 

Pengetahuan  listrik 3  fasa  untuk pengguna  umum  masih awam di masyarakat Indonesia . 

Dikarenakan listrik rumah tangga  kebanyakan masih menggunakan 1  fasa. Dan untuk 

tenaga ahli listrik di lapangan  terutama yang memasang  instalasi  di perumahan 

,Minimarket , gedung tingkat 3 atau  yang masih menggunakan daya 2200 Watt ke bawah 

masih menggunakan 1  fasa.Pelaksana pembagian berimbang perlu pengetahuaan tentang 

pembagian 3 fasa yang seimbang . Dengan pembagian Seimbang mempunyai manfaat 

kualitas daya yang baik, daya Z 

Kata Kunci : Pengetahuan Pembagian yang tidak Seimbang, Kualitas daya, cost tiap b
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PENDAHULUAN  

Keseimbangan beban dalam instalasi 3 fasa sangat 

diperlukan karena keseimbangan 3 fasa kan 

memberikan manfaat yang baik di beban 3 fasa 

terutama untuk barang –barang elektronik 

terutama Computer maupun laptop. Karena 

barang tersebut membutuhkan power atau input 

listrik yang berkualitas baik atau istilah orang 

umum murni di angka 220 V supaya peralatan 

Elektronik Tidak cepat panas dan lebih fatal lagi 

sampai terjadi mati sendiri karena kualitas daya 

listrik yang masuk standartnya di bawah rata- rata   

185 V. sangat membahayakan perangakat yang 

lagi berjalan atau lagi aktif. Di dalam masalah ini 

ada namanya faktor daya yang jelek istilah 

kelistrikan ( power qualiti) dan dari sisi yang lain 

terjadi karena perencanaan Instalasi yang salah 

juga bisa atau istilah Keseimbangan 3 fasa. 

Dalam keseimbangan 3 fasa ini sangat diperlukan 

terutama untuk Industri, Minimarket, gedung ,lab 

Komputer, dan perumahan. Melalui pengukuran 

pada Instalasi laboratorium computer dapat di 

ketahui keseimbangan 3 fasa tersebut. 

 

1. DASAR TEORY 

Dalam instalasi gedung 3 fasa , seharusnya dalam 

penyaluran daya listrik antara fasa R, fasa S,dan  

fasa T  harus seimbang.Dengan penyaluran yang 

seimbang diharapkan pula dalam pemakaian 

instalasi Gedung pemakaian daya harusnya 

seimbang . Pada instalasi tegangan   yang seimbang  

antara I fasa dengan yang lain mempnyai sudut 

120° listrik, sedangkan secara fisik perbedaan 

sudutnya sebesar 60°,dengan perbedaan ini dapat 

dihubungkan bisa secara bintang ( Y) maupun 

secara delta (Δ)  

.  

Gambar 1. System 3 fasa 

Di lihat  gambar fasor diagram dari tegangan fase , 

tegangan fasor   di atas mempunyai arah putar 

berlawanan dengan arah jarum jam berarti 

menunjuk (arah positif), dengan nilai maksimum 

positif titik V1, V2,V3. Dalam generator tegangan 

mempunyai system a-b-c dimana dengan system ini 

biasa di bangkitkan oleh generator sinkron 3 fase. 

2.1  Hubungan Bintang (Y) 

Dalam hubungan bintang (Y) belitan atau 

kumparan U1,V1,W1 di hubungkan di ujung-

ujungnya sehingga titik Netral dapat pula 

dihasilkan dari titik U1,V1,W1 lebih jelasnya lihat 

di gambar dan U2,V2,W2 atau juga disebut R,S,T 

dihubungkan dengan beban  

 

Gambar 2 . Hubungan Bintang (Y) 

Dalam perhitungan besaran  tegangan dari gambar 

di atas dapat di hitung dengan dengan fasa terhadap 

titik netral, sehingga tegangan 3 fasa yang 

seimbang dengan magnitudenya. 

Dimana Vline = √3 Vfase = 1.73 fase 

Sehingga nilai arus yang mengalir pada setiap fasa 

mempunyai nilai sebagai berikut 

I line = I fasa 

Ia = Ib= Ic 

2.2 Hubungan Segitiga 

Dalam hubungan delta (Δ) belitan atau kumparan 

U1,V1,W1  dan U2, V2, W2 di hubungkan 

membentuk hubungan segitiga (Δ) yaitu 

U1W2,U2V1 dan V2W1  serta ujung U1W2 

menjadi (R),U2V1 menjadi (S) dan V2W1 menjadi 

(T) juga disebut R,S,T dihubungkan dengan beban . 

 

Gambar 3. Hubungan Segitiga (delta,  Δ) 

Dari gambar di atas titik netralnya tidak ada 

sehingga besar saluran tegangan dapat di hitung 

antar fase mempunyai besar tegangan yang sama di 

mana dapat dirumuskan  

Vline = Vfasa 

Untuk arus listriknya tidak sama sesuai hokum 

kirchff di mana I yang masuk sama dengan I yang 

keluar I= I1+I2+I3 

http://1.bp.blogspot.com/_jqFxKzwEbD8/SXsaI0m8fUI/AAAAAAAAAp8/9Ub_eA5BpLA/s1600-h/sistem+3+fase.jpg
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I line= √3Ifasa = 1,73 Ifasa. 

Daya Pada system 3 fasa 

Daya system 3 fasa pada beban yang seimbang 

Dalam pembagian penyaluran  daya 3 fasa yang 

seimbang dari generator 3 fasa atau beban yang 

yang terpakai di tiap-tiap fase di dapatkan dari 

penjumlahan tiap fasa R,S,dan T. 

 

Gambar 4. Hubungan Bintang dan Segitiga yang 

seimbang. 

Besar sudut Ө untuk arus dan tegangan ,sehingga 

daya perfasa yaitu  

P fasa = V fasa. I fasa . cosӨ 

Sedangkan daya total yaitu jumlah dari besaran 

daya  tiap fasa ,sehingga dapat di tuliskan  

Ptotal = 3. Vfasa. Ifasa. C0sӨ 

Untuk tegangan hubungan bintang dapat dikalikan 

dengan per tegangan fasanya yaitu  1,73 V fase dan 

Vlinenya juga sama dikalikan dengan 1,73 yang 

dapat di rumuskan  

Ptotal = 3.Vline/1,73. Ilinel. Cos Ө = 1.73 . Vline. 

Iline. Cos Ө 

Untuk tegangan hubungan segitiga (Δ) besar 

tegangan Vline = V fase dan besaran arusnya Iline 

= 1,73 I fase. Sehingga arus fasenya menjadi Iline / 

1,73. Yang dapat dirumuskan  

Ptotal = 3. Iline/1,73.Vline.cos Ө= 1,73. Vline. 

Iline.cosӨ 

2.3 Daya system 3 fasa pada beban yang tidak 

seimbang 

Dalam beban seimbang di dapatkan Netral  = nol, 

tetapi untuk beban tidak seimbang di dapatkan 

Netral  ≠ nol, kenapa Netral ≠ nol karena 

perbandingan antara fasa R,S dan T tidak seimbang 

dalam pembagian dayanya. Sebab tidak 

seimbangnya ini dapat di timbulkan oleh 

Ketidak seimbangan pada beban. 

Ketidak simbangan pada sumber listrik (jaringan) 

Dari data di atas kami akan membahas beban yang 

tidak seimbang yang dikakibatkan oleh pemakain 

daya karena kesalahan pembagian yang salah. 

 

3.3 Rumus Tarikan Kabel dan Pengaman Arus 

Lebih 

Pemakaian kabel dan pengaman ada aturannya 

dengan menguanakn standart PUIL 2000 yaitu:  

2.4. 1 Tarikan Kabel 

Mencari luas penampang ( yang di pakai 

kebetulan penghantar tembaga) sesuai PUIL 2000 

yaitu 

   

= 125% ×  

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: 

 = Nilai nominal arus   yang diperbolehakan 

melewati  pengantar (ampere) 

= Daya beban yang diizinkan dalam   satu 

fasa (watt) 

   = Tegangan salah satu fasa dengan  netral 

(volt) 

3.3.1 Pengaman Arus Lebih 

Untuk  pengaman arus lebih beban instalasi 

dapat dihitung dengan rumusan berikut: (M. Basri, 

2008). 

  = 250%   

Dengan, 

 = Nilai rating pengaman arus lebih      beban 

instalasi (ampere) 

 = Daya beban yang melewati kabel  disalah 

satu fasa yang dihitung   (watt) 

   =  Tegangan salah satu fasa yang dihitung ke 

netral (volt) 

3.3.2 Pengaman Akhir Sirkit Cabang 

Untuk menentukan rating pengaman akhir 

sirkit cabang yang digunakan sebagai pengisolasi 

area ruangan atau jika ada gangguan adalah 

dihitung sebagai berikut: (M. Basri, 2008). 

        =( 250%) + +  
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Dengan, 

          Nilai rating maksimum pengan   arus 

lebih pada sirkit akhir (ampere) 

=Nilai rating maksimum     pengaman 

arus lebih (ampere) 

 dan  = Nilai-nilai rating pengaman lain 

yang lebih kecil daripada      

 (ampere)  

3.3.3 Kabel Akhir Sirkit Cabang 

 

= ( + +  

Dengan, 

  = Nilai kemampuan hantar arus    

kabel pada sirkit akhir (ampere) 

= Nilai rating maksimum pengaman 

arus lebih (ampere) 

 dan  = 

Nilai-nilai ratingpengaman lain yang lebih kecil 

dari pada    

          (ampere) 

3.3.4 Kabel Pentanahan 

Besar luas penampang kabel pentanahan yang 

digunakan  sebagai pentanahan panel ini dapat 

ditentukan dengan melihat besarnya kabel 

penghantar pada sirkit akhir yang menjadi sisi 

incoming panel yaitu: (M. Basri, 2008). 

 = 50% ×  

 = 50% × 10  

 

4  DATA PENGUKURAN 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan secara 

langsung pada tanggal 2 April  2018 pukul 9.00 dan 

tanggal 5april  2018 diwaktu yang sama selama 3 hari 

di papan hubung bagi SMKN2 kab Tangerang waktu itu 

kebetulan beban penuh di pakai karena pada waktu itu 

pelaksanaan Ujian Nasinaol  berbasis computer 

menggunakan  4 ruang lab computer dengan hasil 

pengukuran sebagai berikut  

Tabel 1.  Data Pengukuran awal R,S,T 

 

 

 

 

Tabel 2. Data Pengukuran perbandinagan R,S,T 

 

 

Hasil  instalasi perbandingan antar fasa  

terlalu jauh selisihnya minimal 0,32 dan tertinggi 

3.03 ada perbedaan kurang lebih 310 % baik 

minimal maupun maximalnya 

3 METODELOGI PENELITIAN 
 

Metode yang di gunakan yaitu dengan melakukan 

perhitungan sesuai standart PUIL 2000 dan di 

Praktekan dengan cara Pembagian yang benar yang 

tadinya 1 ruang kelas dikasih 1fasa sekarang setiap 

kelas di alirkan listrik 3 fasa .  

 
 Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 

4 ANALISA PERHITUNGAN 

PEMBAGIAN BEBAN DAN 

INSTALASI LISTRIK  
  

4.1 Obyek Rancangan 

 

 

Gambar 1 . Rancangan Gedung lab computer 

smkn 2 Kab Tangerang 

Dari pengambilan data yang telah kami dapat 

terjadi kesalahan secara mendasar yang tidak sesuai 

dengan PUIL 2000 dalam pembagian tiap ruangan 

ruang 1, sampai dengan ruang 4 terjadi kesalahan 

di mana tiap ruangan dimaksukaan tegangan satu 
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fasa tidak tengangan 3 fasa yang punya efek 

keseimbangan tidak terpenuhi . 

 

 

 

  

4.2 Analisa Pembagian Beban 1 

fasa ke 3 fasa 

  

Tabel 3. Perencanaan Pembagian 1 fasa ke 3 fasa 

 

 
 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Setelah di rubah 

instalasi 

 

 
 

Tabel 5. Hasil Data Perbandinagn setelah di rubah 

 

Dari hasil perubahan instalasi perbandingan 

antar fasa tidak terlalu jauh selisihnya minimal 0,92 

dan tertinggi 1.07 ada perbedaan kurang lebih 8 % 

baik minimal maupun maximalnya 

Perbandingan yang sesuai Puil 2000 harus 1:1 

Tabel yang diharapkan sesuai Puil 2000  

 

4.3 Analisis Rancang Hitung Elektrikal 

 

Analisis rancangan membahas mengenai jenis 

ukuran Kabel, Pengaman Arus Lebih, Pengaman 

Akhir Sirkit Cabang, Kabel Akhir Sirkit Cabang, 

dan Kabel Pentanahan. 

 Panel hubung bagi (utama) 

 

4.4 Kabel Instalasi 

 

Kabel yang akan di gunakan harus sesuai 

dengan ketentuan dapat di rumuskan sebagai 

berikut : 

          =125% ×  

          =125% ×  

           = 28,77 ampere 

Dari hasil perhitungan luas Penampang 

dengan arus 28,77 di wajibkan menggunakan kabel 

minimal berluas penampang 2,5 mm2 (jenis 

Tembaga) sesuai dengan ketentuan PUIL 2000. 

Dengan ini menggunakan kabel jenis NYM 3x 2,5 

mm2 yang sesuai ketentuan.   

4.5 Pengaman Arus Lebih 

 

Dalam instalasi diwajibkan adanya pengaman 

arus lebih,oleh sebab  pengaman arus lebih harus 

dihitung terlebih dahulu  dengan rumus sebagai 

berikut : 

 = 250%  

 = 250%  

  = 57,5 A 

 Dengan hasil perhitungan diatas MCB atau 

NFB yang di gunakan dengan ukuran di pasaran 

yang  ada adalah 50 A karena kalau menggunakan 

ukuran 75 A terlalu besar menurut perhitungan 

terlalu besar toleransinya. 

 

4.6 Pengaman Sirkit Akhir 

 

Untuk pengaman di akhir panel kita harus 

menentukan besaran yang digunakan harus sesuai 

dengan standart Puil 2000.  Yaitu dengan mencari 

sebagai berikut : 

= ( 250%) + +  

  = + +  

        =   + 23,4 +22,7 

       = (61,25) + 23,4 +22,7 

      = 107,35 
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 Dari hasil perhitungan didapat nilai sebesar 107,35 

kami mengguanakan NFB  yang 100 karena kalau 

pakai  NFB yang 120 terlalu kebesaran nilai 

tolenransinya menurut perhitungan .  

4.7  Penghantar Sirkuit Akhir 

Besar luas penampang kabel tembaga yang 

digunakan sebagai penghantar sirkit akhir ini dapat 

ditentukan dengan mencari kemampuan hantar arus 

kabel terlebih dahulu yaitu : 

         = ( + +  

=   + 23,4 +22,7 

                 76,725 ampere 

Dari perhitungan hasil tyang didapat 76,725 A 

jadi kabel yang di pakai cukup yang 16 mm 2 

karena mempunyai KHA ( kemampuan hantar 

arus)nya sampai dengan 74 Ampere. 

4.8 Kabel Pentanahan 

 

Besar luas penampang kabel pentanahan yang 

digunakan sebagai pentanahan panel ini dapat 

ditentukan dengan melihat besarnya kabel 

penghantar pada sirkit akhir yang menjadi sisi 

incoming panel yaitu : 

 = 50% ×  

 = 50% × m  

 = 8 m  

Jadi kabel yang di pakai menurut perhitungan 

sebesar 8 mm 2 tetapi sudah terpasang yang sebesar   

50 mm 2  Jadi dengan terpasang yang 50 mm 2 akan 

lebih aman lagi. 

6.  KESIMPULAN 

Dari hasil yang didapat setelah instalasi listrik dari 

satu ruang 1 fasa di rubah dengan 3 fasa dalam 1 

ruang terjadi perubahan keseimbangan harus yang 

sangat besar yaitu 310 % =  antara fasa R, Fasa S 

fasa T ( sebelum dirubah)  9%     = antara fasa R, 

Fasa S, fasa T ( sesudah di rubah ). 

Dari data ini menunjukan bila perencanaan dengan 

sesuai standart PUIL 2011  di laksanakan dengan 

benar Instalasi lisrik bisa dalam kondisi yang 

berimbang aman, daya yang di pakai bisa 

maksimal. 
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Abstract 

 
Application of analog multiplexer in three phase electric voltage monitoring system using the Internet of 

Things (IoT) concept. One obstacle that occurs when using NodeMCU for three-phase voltage monitoring systems 

based IoT is the limitation of analog I/O. So, the analog I/O expansion is needed so that the NodeMCU can receive data 

from several analog input sources. The expansion of analog I/O in NodeMCU can be done by applying an analog 

multiplexer CD4051 IC. The system is designed using a three-phase AC voltage sensor that connected to an analog 

multiplexer CD4051 IC. This analog multiplexer will regulate alternately which inputs will be received and processed 

by NodeMCU. The results of data processing by the NodeMCU will be displayed on the 16x2 LCD and also published 

on a WEB server Thingspeak with an IoT device ESP8266. The test results have shown that the application of the 

CD4051 analog IC multiplexer has been able to overcome the limitations of analog  I/O at NodeMCU to receive analog 

data from three AC voltage sensors. The system designed has been able to display voltage monitoring data precisely 

both on the LCD and also Thingspeak. There are differences in the measurement results between measuring instrument 

and display on Thingspeak, where in the measurement of first voltage there is a difference of 3%, second voltage is 3%, 

and third voltage is 2%. 

 

Abstrak 

 
Salah satu kendala yang terjadi pada pemakaian NodeMCU untuk sistem monitoring tegangan tiga phase 

berbasis IoT adalah terbatasnya I/O analog. Diperlukan ekspansi I/O analog agar NodeMCU dapat menerima data yang 

berasal dari beberapa sumber input analog. Perluasan I/O analog pada NodeMCU dapat dilakukan dengan menerapkan 

multiplexer analog berupa IC CD4051. Sistem dirancang menggunakan sensor tegangan AC tiga phase yang 

dihubungkan ke multiplexer analog IC CD4051. Multiplexer analog inilah yang akan mengatur secara bergantian input 

mana yang akan di terima dan diolah oleh NodeMCU. Hasil pengolah data oleh NodeMCU selanjtunya akan 

ditampilkan pada LCD 16x2 dan juga di publikasi ke sebuah WEB server Thingspeak dengan perangkat IoT ESP8266. 

Hasil pengujian telah menunjukkan bahwa penerapan multiplexer analog IC CD4051 telah mampu mengatasi 

keterbatasan I/O analog pada NodeMCU untuk menerima data analog yang berasal dari tiga buah sensor tegangan AC. 

Sistem yang dirancang telah dapat menampilkan data monitoring tegangan secara tepat baik pada LCD dan juga 

Thingspeak. Terdapat perbedaan selisih hasil pengukuran antara alat ukur dan tampilan Thingspeak, dimana pada 

pengukuran tegangan pertama terdapat selisih sebesar 3 %, tegangan kedua sebesar 3 %, dan tegangan ketiga sebesar 2  

%. 

 
Keywords: Multiplexer analog, CD4051, IoT, Sensor Tegangan AC, NodeMCU, ESP8266, Thingspeak,  

 

1. Pendahuluan  
Monitoring tegangan lisrik tiga phase dapat 

dilakukan dengan mudah dengan menggunakan konsep 

Internet of Things. Konsep ini akan memberikan data 

monitoring yang dapat diakses dari mana saja, kapan 

saja selama perangkat tersebut terhubung dengan 

jaringan internet.  

Salah satu unit pengolah data yang sering dipakai 

untuk kegiatan pemantauan maupun pengendalian 

berbasis IoT adalah modul NodeMCU+ESP8266. 

Modul ini menyediakan banyak kemudahan dalam akses 

mailto:herususantojogja@gmail.com
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IoT. Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh modul 

NodeMCU adalah minimnya I/O analog, dimana pada 

modul ini hanya memiliki satu buah I/O analog.  

Dibutuhkan cara agar dapat menggunakan 

NodeMCU untuk menerima atau mengirimkan beberapa 

sumber data analog. Cara inilah yang disebut dengan 

ekspansi atau perluasan I/O analog NodeMCU.  

Cara yang dapat dilakukan untuk ekspansi I/O 

analog NodeMCU adalah dengan menggunakan 

multiplexer analog yang akan mengatur beberapa 

masukan atau keluaran analog secara bergantian sesuai 

dengan keinginan. 

IC multiplexer analog yang banyak dijumpai di 

pasaran adalah IC CD4051 yang memiliki 8 pin 

masukan dan satu buah pin keluaran analog. Pin 

masukan dapat dihubungkan maksimal ke 8 buah sensor 

analog, dan keluaran dari IC ini dapat langsung 

dihubungkan ke I/O analog pada NodeMCU. 

Pembacaan data pada masing-masing sensor dapat 

dilakukan dengan scanning menggunakan pin-pin 

pengendali pada IC CD4051. 

Penerapan multiplexer analog ini selanjutnya 

akan digunakan dalam sistem monitoring tegangan 

listrik tiga phase menggunakan konsep internet of 

things (IoT). 

 

2. Desain Hardware Sistem 
Desain dan implementasi penerapan multiplexer 

analog untuk sistem monitoring tegangan listrik AC tiga 

phase yang menggunakan konsep Internet of Things 

(IoT) dapat dilihat pada blok diagram berikut ini. 

 
 

Gambar 1. Blok Diagram Desain Hardware Sistem 
 

Adapun desain hardware sistem untuk 

monitoring tegangan listrik tiga phase mengunakan 

konsep internet of things terdiri atas beberapa modul 

antara lain sensor tegangan AC, multiplexer analog IC 

CD4051, NodeMCU+ESP8266, LCD, dan power 

supply. 

 
Gambar 2. Hardware Sistem 

 

Sensor tegangan AC tiga phase terbuat dari tiga 

transformator stepdown yang berfungsi untuk 

menurunkan tegangan AC 220VAC menjadi 6VAC. 

Tegangan keluaran ini akan berubah-ubah nilainya 

tergantung dari besarnya tegangan masukan yang 

diberikan. Tegangan keluaran AC ini disearahkan oleh 

diode yang mengubah menjadi tegangan DC yang 

nilainya akan dibaca oleh pengolah data. Adapun 

hardware dari sensor tegangan AC tampak pada Gambar 

3 berikut. 

 

 
 

Gambar 3. Modul Sensor Tegangan  

Keluaran dari sensor tegangan AC akan 

dihubungkan ke unit multiplexer analog dengan 

masukan tiga buah. Multiplexer analog berupa IC 

CD4051 yang memiliki pin masukan dan keluaran 

seperti terlihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Pinout IC CD4051 

(Sumber: www.theengineeringprojects.com) 
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Multiplexer analog IC CD4051 dapat 

dipekerjakan untuk mengatur secara bergantian tiga 

buah masukan dari sensor tegangan AC dengan 

mengikuti tabel benaran seperti tampak pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Tabel Benaran IC CD4051 

 

 
 

Berdasarkan tabel benaran IC CD4051, dapat 

difahami jika ingin membaca masukan dari channel 0, 

maka seluruh pin kendali input A,B, dan C diberikan 

logika rendah (0). Jika ingin membaca channel 1, maka 

pin kendali input B dan C diberikan logika rendah, dan 

pin input A diberikan logika tinggi (1). Posisi pin Inhibit 

dapat dihubungkan secara langsung ke ground VCC. 

Adapun desain dari hardware ini dimplementasikan 

dengan menguhubungkan seluruh pin input ke pin I/O 

digital NodeMCU dan keluaran dari IC CD4051 

dihubugnkan ke pin I/O analog NodeMCU. 

Bagian pengolah data digunakan modul 

NodeMCU. NodeMCU memberikan kemudahan dalam 

melakukan akses ke server IoT karena sudah dilengkapi 

ESP8266. Kelemahan yang dimiliki oleh modul ini 

adalah minimnya pin I/O analog. Sehingga dibutuhkan 

ekspansi I/O analog dengan menggunakan multiplexer 

analog. Adapun susunan pin pada modul NodeMCU 

adalah sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 5. Susunan Pin pada Node MCU ESP8266 

(Sumber: www.belajararduino.com) 

Tugas dari NodeMCU ini adalah menerima 

data dari masing-masing sensor tegangan AC, mengolah 

data yang diterima sehingga bisa ditampilkan dengan 

besaran nilai yang sesuai dengan konsisi sebenarnya, 

melakukan kendali terhadap multiplexer analog, dan 

menampilkan data yang diperoleh ke LCD dan WEB 

server Thingspeak. 

Data hasil monitoring tegangan tiga phase 

selain akan ditampilkan pada WEB server yang akan 

dibahas berikutnya, adalah data ini ditampilkan pada 

modul LCD 16x2. Desain penampil LCD dilengkapi 

dengan i2C yang menjdai buffer terhadap data yang 

diberikan dari NodeMCU dengan modul LCD. Adanya 

i2C ini akan dapat diminimalkan penggunaan pin I/O 

digital yang berasal dari NodeMCU. 

 

 
 

Gambar 6. Modul LCD M1632 ukuran 2x16  

(Sumber: https://bekoy.wordpress.com) 

 

 
Gambar 7. I2C LCM1602 Module 

(Sumber: http://telecnatron.com) 

 

Bagian terakhir dari desain hardware ini adalah 

bagian power supply yang berfungsi untuk memberikan 

catu tegangan DC ke seluruh rangkaian kecuali sensor 

tegangan AC. Besarnya tegangan yang dibutuhkan 

untuk masing-masing rangkain adalah +5VDC. 

 

 
 

Gambar 8. Power Supply Module 

(Sumber: http://jogjarobotika.com) 
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3. Desain Software Sistem 
Software yang digunakan dalam pembuatan 

program C++ adalah IDE Arduino yang merupakan 

freeware yang dapat diunduh secara gratis melalui situs 

resmi Arduino. 

Flowchat atau diagram alir untuk perancangan 

software pada penerapan multiplexer analog untuk 

sistem monitoring tegangan listrik tiga phase 

menggunakan konsep internet of things tampak seperti 

pada Gambar 7 berikut. 

 

 
 

Gambar 9. Diagram Alir Program Monitoring 

Tegangan Listrik Tiga Phase Menggunakan Konsep 

IoT 

Perancangan program dimulai dengan 

melakukan konfigurasi keluaran sistem berupa 

konfigurasi pinout, baik untuk kendali input pada 

multiplexer analog, pembacaan tegangan dari masing-

masing sensor tegangan, dan kendali I2C LCD 16x2.  

Inisialisasi variabel dilakukan untuk 

mengidentifikasi beberapa parameter yang terdapat pada 

perangkat lunak maupun perangkat keras yang 

digunakan baik dalam bentuk variabel seperti variabel 

tegangan I, tegangan II, dan tegangan III, maupun 

variabel untuk perangkat lunak.  

Agar dapat terhubung dengan WEB server 

Thingspeak maka dilakukan akses ke akses point 

Thingspeak dengan memasukkan nama jaringan, 

password, alamat web service dan juga Apikey. 

Langkah berikutnya adalah melakukan 

pengecekan terhadap koneksi terhadap MQTT client, 

jika telah terkoneksi dengan jaringan yang sesuai maka, 

proses pembacaan data mulai dilakukan. Apabila 

koneksi tidak terjadi maka sistem akan menunggu 

hingga ada jaringan internet terhubung sesuai dengan 

MQTT yang sesuai. 

Pembacaan data yang berasal dari sensor 

tegangan AC dilakukan dengan cara melakukan setting 

multiplexer terhadap kendali input agar dapat membaca 

tegangan yang berasal dari masing-masing sensor 

tegangan secara bergantian. Program berikutnya akan 

menampilkan hasil pembacaan data yang berasal dari 

masing-masing sensor tegangan listrik tiga phase ke 

LCD 16x2. Peletakan masing-masing data dilakukan 

berdasarkan tersedianya jumlah kolom dan baris pada 

LCD 16x2. Tegangan yang ditampilkan pada LCD 

berupa V1, V2, V3 dengan masing-masing satuan Volt. 

Langkah terkahir dari desain software ini adalah 

menampilkan data pembacaan sensor tegangan listrik 

tiga phase ke WEB server Thingspeak. Langkah ini 

dilakukan dengan melakukan koneksi data ke 

Thingspeak dan mengatur penempatan data dari sensor I, 

sensor II, dan sensor III pada masing-masing bidang 

yang telah dibangun pada Thingspeak. 

 

4. Desain WEB Server Thingspeak 
Salah-satu Web service atau broker yang 

digunakan untuk kebutuhan Internet of Things (IoT) 

adalah Thingspeak. Pertimbangan penggunaan 

Thingspeak adalah kemampuan untuk memuat data 

yang banyak dengan penyimpanan yang besar. 

Thingspeak juga mampu untuk menyajikan data dalam 

format CSV setelah diunduh dari data yang diunggah. 

Sehingga data CSV ini akan mudah diubah ke dalam 

format Excel jika akan dilakukan analisis lebih lanjut 

tentang data tersebut. 

 

 
 

Gambar 10. Halaman depan WEB server 

Thingspeak 

Desain dari WEB service Thingspeak dilakukan 

untuk menampilkan data hasil monitoring terhadap 

tegangan listrik tiga phase. Desain diawali dengan 
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melakukan registrasi terhadap Thingspeak. Setelah 

registrasi berhasil maka langkah berikutnya adalah 

melakukan pembuatan Channel untuk menampilkan 

data tegangan listrik tiga phase. Pembuatan Channel 

baru pada Thingspeak diawali dengan mengisi judul, 

deskripsi dan mengisi “Field” masing dengan nama 

bidang yang dimaksud, dimana dalam penelitian ini 

“Field 1” digunakan untuk menampilkan data tegangan 

I, “Field 2” digunakan untuk menampilkan data 

tegangan II, dan “Field 3” digunakan untuk 

menampilkan data tegangan III.  

 

 
 

Gambar 11. Pembuatan Channel untuk 

menampilkan tegangan listrik tiga Phase. 

Channel yang dibuat di samping menyajikan data 

pembacaan sensor tegangan listrik tiga phase, juga 

memuat beberapa informasi lain yaitu Channel ID, API 

Key, dan Export Data. API Key merupakan sekumpulan 

data yang perlu untuk diisikan pada program agar dapat 

terhubung pada MQTT client Thingspeak. 

 

 
 

Gambar 12. Impelemntasi desain penampil tegangan 

listrik tiga phase. 

5. Hasil Pengujian Sistem 
Tujuan dari pengujian sistem dilakukan untuk 

mengetahui apakah penerapan multiplexer analog dapat 

digunakan pada sistem monitoring tegangan listrik tiga 

phase menggunakan konsep IoT. Tujuan lain dari 

pengujian sistem ini juga untuk mengetahui apakah 

sistem sudah berjalan sesuai dengan cara kerja yang 

diinginkan untuk menampilkan hasil monitoring pada 

LCD dan Thingspeak. Terakhir dari pengujian ini 

dialkukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

antara nilai pengujian menggunakan alat ukur 

terkalibrasi dengan hasil pembacaan yang ditampilkan 

pada Thingspeak. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan 

multiplexer analog dapat bekerja untuk menampilkan 

data pembacaan sensor tegangan listrik tiga phase 

menggunakan konsep IoT. Penerapan multiplexer 

analog IC CD4051 telah menjadi solusi ekspansi I/O 

analog NodeMCU, Data dari tiga buah sensor tegangan 

dapat ditampilkan secara baik.  

Pengujian data yang diperoleh dari tegangan 

pertama yang ditampilkan pada Thingpeak dan 

menggunakan alat ukur voltmeter rata-rata selisih 

sebesar 7 Volt atau 3%. 

 

 
 

Gambar 13. Hasil pengujian Tegangan Pertama (I) 

Pengujian data yang diperoleh dari tegangan 

kedua menggunakan alat ukur dan data yang 

ditampilkan Thingspeak mendapatkan rata-rata selisih 

sebesar 6 V atau 3%.  
 

 
 

Gambar 14. Hasil pengujian Tegangan Kedua (II) 

Pengujian data yang diperoleh dari tegangan 

ketiga menggunakan alat ukur dan yang ditampilkan 
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oleh Thingspeak mendapatkan rata-rata selisih sebesar 5 

Volt atau  2%.  
 

 
 

Gambar 15. Hasil pengujian Tegangan Ketiga 

Berdasarkan pengamatan bahwa terdapat jeda 

waktu antara data yang ditampilkan pada LCD dan data 

yang tampil pada Thingspeak. Jeda waktu antara data 

tegangan yang ditampilkan di Thingspeak lebih lambat 

dari data yang ditampilkan pada LCD.  
 

5. Kesimpulan 
 

Penerapan multiplexer analog berupa IC CD4051 

telah mampu untuk mengatasi keterbatasan minimnya 

I/O analog pada NodeMCU yang dipakai sebagai 

pengolah data monitoring tegangan listrik tiga phase 

berbasis IoT. Data monitoring tegangan listrik tiga 

phase yang berasal dari tiga buah sensor tegangan AC 

dapat ditampilkan secara tepat baik pada LCD dan juga 

WEB server Thingspeak. Terdapat perbedaan data 

antara data yang ditampilkan pada alat ukur dengan 

yang ditampilkan pada Thingspeak. Pengukuran pada 

tegangan pertama terdapat selisih sebesar 3 %, 

pengukuran pada tegangan kedua terdapat selisih 

sebesar 3 %, dan pengukuran pada tegangan ketiga 

terdapat selisih sebesar 2  %. 
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ABSTRACT 

 

Monitoring is done to make it easier to check the water circulation system if something 

goes wrong. In addition, monitoring is very important to control the water circulation 

system and check whether it runs according to the description or not. After monitoring, it 

can be analyzed about the working of the water circulation system. The addition of several 

applications such as IoT and SCADA is used so that the Water Circulation System can be 

operated in accordance with current technological developments. Use of IoT for remote 

monitoring and control through the website. The use of SCADA also facilitates the 

circulation of clean water systems for real monitoring. Both applications can work if each 

application configuration settings are made, so that between the plant and SCADA can 

communicate with each other, as well as IoT. Then, there is an HMI that functions as a 

monitoring and controlling by using the ModBus configuration settings. Therefore, by 

utilizing various kinds of technology that is developing rapidly can provide convenience in 

operating a clean water circulation system. 

Keywords :Monitoring, SCADA, IoT, Configuration settings 

 

 

ABSTRAK 

 

Monitoring dilakukan untuk mempermudah melakukan pemantauan pada sistem sirkulasi 

air bersih apabila terjadi suatu kesalahan. Selain itu, monitoring sangat penting untuk 

mengontrol sistem sirkulasi air bersih dan memeriksa apakah berjalan sesuai deskripsi 

atau tidak. Setelah dilakukan monitoring, dapat dilakukan analisa tentang kerja sistem 

sirkulasi air bersih. Penambahan beberapa aplikasi seperti IoT dan SCADA digunakan 

supaya Sistem Sirkulasi Air Bersih dapat dioperasikan sesuai dengan perkembangan 

teknologi sekarang. Penggunaan IoT untuk monitoring dan kontrol jarak jauh melalui 

website. Penggunaan SCADA juga mempermudah sistem sirkulasi air bersih untuk 

dilakukan pemantauan secara nyata. Kedua aplikasi tersebut dapat berkerja apabila 

dilakukan setting konfigurasi masing-masing aplikasi, agar antara plant dengan SCADA 

dapat saling berkomunikasi, begitu pula pada IoT. Selanjutnya terdapat HMI yang 

berfungsi sebagai monitoring dan controlling dengan menggunakan setting konfigurasi 

ModBus. Maka, dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang berkembang pesat 

dapat memberikan kemudahan dalam operasi sistem sirkulasi air bersih. 

Kata kunci :Monitoring, SCADA, IoT, Setting Konfigurasi 

 

mailto:erwinirwandi79@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

145 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Seiring dengan perkembangan 

teknologi dan jaringan, maka 

berkembangan arsitektur proses 

pengendalian air, yang dikontrol secara 

otomatis oleh beberapa komponen (alat 

kontrol). Hal ini bertujuan untuk 

menghemat biaya operasi, meningkatkan 

kualitas produk, meningkatkan efisiensi 

waktu, mengurangi adanya produk gagal, 

dan yang terpenting adalah untuk 

mendapatkan hasil/produk yang sesuai 

keinginan. 

Berkembangnya teknologi informasi 

telah menembus jarak, ruang dan waktu. 

Adanya jaringan tanpa kabel 

memungkinkan segala informasi di dunia 

dapat diakses dengan mudah. Jaringan ini 

juga memiliki peranan yang cukup 

strategis dalam kesuksesan dari kinerja 

perusahaan maupun industri. Penggunaan 

website telah menjembatani antara 

kontroler dengan mesin industri tersebut 

lewat komputer. Melalui komputer data 

dapat diakses dari website yang telah 

dibuat, kemudian komputer akan 

menampilkan proses mesin, sehingga 

dapat dilakukan pemantauan dan 

pengendalian secara manual ataupun 

otomatis dari jarak jauh dan tempat yang 

berbeda. 

Dapat diketahui bahwa masalah yang 

terjadi adalah kurang menunjangnya suatu 

alat pada sebuah perguruan tinggi negeri 

yaitu Politeknik Negeri Jakarta yang dapat 

mewakili sebuah teknologi perindustrian 

sekarang ini, berdasarkan perkembangan 

teknologi informasi. dibutuhkan 

pembaharuan alat industri (plant) sirkulasi 

air bersih dengan berbasis IoT dan 

SCADA. 

 

2. METODE PENELITIAN. 

 
Pada diagram blok gambar 1 dapat 

diketahui bahwa Plant sirkulasi air 

terpasang beberapa komponen dan 

teknologi terkini. Komponen utama pada 

plant ini adalah PLC sebagai kendali 

utama. PLC sendiri terhubung dengan 

berbagai komponen seperti Komputer, 

Router, Raspberry, Android dan 

komponen lainnya. Komponen tersebut 

saling berhubungan sehingga perlu adanya 

komunikasi sebagai penerjemah bahasa 

yang berbeda-beda. Hampir semuanya 

terhubung dengan komunikasi ethernet 

atau biasa dikenal dengan  Protokol TCP-

IP via wireless maupun kabel. Melalui 

wireless dignakan router sebagai 

penjembatani dua komponen untuk 

bertukar informasi maupun data. 

Sedangkan komunikasi antara HMI 

dengan PLC digunakan komunikasi 

protokol ModBus RS 485.  Semua 

komponen saling terhubung dan 

berkesinambungan sehingga terbentuklah 

sebuah sistem sirkulasi air yang sesuai 

dengan teknologi terkini 

 

Berdasarkan flowchart pada gambar 2 

dapat diketahui tentang metode kerja dari 

sistem sirkulasi air ini dari awal hingga 

akhir. Untuk melaksanakan monitoring 

plant, hal utama yang harus dilakukan 

adalah melakukan pengecekan plant, 

pastikan plant dalam kondisi aman dan 

baik setelah diberikan arus. Jika plant tidak 

berkerja maka harus dilakukan perbaikan 

dan pengecekan ulang hingga plant 

tersebut  dapat bekerja. Monitoring 

pertama dengan menggunakan SCADA, 

tahap yang dilakukan sama seperti 

monitoring dengan menggunakan HMI, 

hanya saja tampilan dan pembuatan 

programnya yang berbeda. Pada tahap ini, 

lakukan konfigurasi protokol sesuai 

dengan jenis komunikasi yang digunakan. 

Pada plant ini digunakan komunikasi TCP-

IP dengan menggunakan router. Pastikan 

Leptop/PC telah tersambung ke router  dan 

settig konfigurasinya benar. Apabila 

koneksinya belum tersambung, lakukan 

setting konfigurasi kembali hingga 

komunikasi tersambung. Selanjutnya 

munculan tampilan SCADA yang 

tersambung pada layar monitor. Lakukan 

pengetesan dengan mengontrol sistem 
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tersebut melelalui layar monitor apabila 

berhasil  maka SCADA sudah dapat 

beroperasi. Sedangkan monitoring 

menggunakan sistem IoT dilakukan 

dengan setting konfigurasi dengan 

menyamakan alamat IP adress. 

Selanjutnya koneksikan dengan jaringan 

link yang telah dibuat dan terhubung 

dengan internet. Apabila telah terkoneksi 

maka akan muncul tampilan halaman 

website plant tersebut dan monitoring 

plant telah dapat dilakuka melalui website. 

 
Gambar 1. Diagram blok komunikasi plant sirkulasi air 

 

 

 
 

Gambar 2. Flowchart kerjasistem 

3. HASIL & PEMBAHASAN 

 

A. Monitoring menggunakan SCADA 
Berdasarkan pada gambar 2, 

monitoring Sistem Sirkulasi Air ini bekerja 

pada mode simulasi plant dengan mode 

pengoperasian secara otomatis yang 

terlihat pada panel indicator lamps. Semua 

alat bekerja secara otomatis sesuai dengan 

program yang sudah dibuat, serta dapat 

menampilkan data yang yang diingikan 

seperti :frekuensi, kecepatan motor, 

tegangan, arus dan beban dalam satu layar 

monitor. Untuk komunikasi SCADA 

antara PLC ini menggunakan Modbus 

TCP/IP (Ethernet) dengan komunikasi ini, 

dimana SCADA berperan sebagai Master 

yaitu member perintah dan menerima data 

dari slave, sedangkan PLC berperan 

sebagai Slave yaitu pusat proses 

pengendalian kerja yang  akan 

menggerakan beban. 

 

 
 

Gambar 2. Tampilan monitoring menggunakan SCADA 

 

 

B. Monitoring menggunakan IoT 
Pada gambar 3 adalah tampilan Tab 

Plant Condition. Tampilan ini berfungs 

monitoring pada saat system berjalan 

dalam mode Auto Plant. Data terbukanya 

motorized valve, tekanan air yang 

dideteksi pressure transmitter dan 

kecepatan motor pompa 3 phasa 

ditampilkan dalam bentuk gauge. 
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Persentase level air tangki 1 dan 2 

ditampilkan dalam bentuk level. 

 

 
Gambar 3. Tampilan monitoring menggunakanwebsite 
(Plant Condition) 

 

Pada gambar 4 adalah tampilan Tab 

Control. Tampilan ini digunakan untuk 

controlling pada saat system berjalan 

dalam kondisi manual. Pada Motor 

Control dan Valve Control menggunakan 

switch untuk menghidupkan motor 

pompa dan solenoid valve. Kita dapat 

memasukkan input frekuensi motor 3 

phasa yang output angkanya akan 

ditampilkan dalam bentuk gauge dan 

berpengaruh juga pada kecepatan motor 

3 phasa. 

 

 
 

Gambar 4. Tampilan monitorinig menggunakan 

website (Control) 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

1. Penggunaan SCADA dalam 

monitoring Sistem Sirkulasi Air 

menampilkan data yang diperlukan 

seperti :Frekuensi, Kecepatan motor, 

Tegangan, Arus, dan Beban dalam satu 

tampilan monitor. 

 

2. Pada saat webserver IoT sudah 

terhubung dengan PLC. Webserver IoT 

akan menampilkan data yang sesuai 

pada program PLC. 
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Abstrak 
 
Kemajuan zaman telah membuat kebutuhan akan transportasi semakin meningkat, hal ini menyebabkan semakin 
menjamurnya kepemilikan mobil. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini berbanding lurus dengan jumlah 
pencurian terhadap kendaraan bermotor. Produsen otomotif hanya mengandalkan kunci kontak sebagai pengaman 
kendaraan sehingga kendaraan sangat mudah untuk dicuri. CRITTING BADOT (Car Security System Monitoring 
Based on STNK) adalah Sebuah sistem keamanan mobil yang lebih efisien telah diterapkan agar mencegah pencurian 
mobil dengan memanfaatkan Radio Frequency Indentification (RFID), Global Positioning System (GPS) and Global 
System for Mobile Communication (GSM). Alat ini bertujuan untuk menciptakan sistem pintar yang menggunakan 
RFID,GPS, dan GSM untuk mencegah dan menangani pencurian kendaraan serta  memantau posisi serta pergerakan 
kendaraan, mengefisienkan kunci kontak dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) menjadi satu kesatuan, dan 
mengubah STNK dalam bentuk digital. Tindak pencegahannya meliputi penghentian mesin mobil secara otomatis 
dengan menutup keran bensin yang mana telah terpasang didalam mobil dan dikontrol oleh pemilik mobil melalui GSM 
ponsel serta pemilik mampu mengetahui titik koordinat kendaraan. 

Kata kunci : CRITTING BADOT, STNK, Pencurian, Pelacakan, Monitoring 

 

Abstract 

 
Advance of era has made the need of transportation is increasing, this led to the proliferation of car ownership. The 

increase of private vehicles is in equal proportion to the amount of private vehicle it-self. Automotive manufacturers 

only depend on car key as a security of vehicle, so that the vehicle is very easy to be stolen. On average, 46.046 cases of 

motorized vehicle crime are reported each year in Indonesia, and the number is still inceasing. CRITTINGBADOT 

(Cars Security System Monitoring Based on STNK) is  An efficient car security system is implemented for anti-theft 

using an embedded system integrated with Radio Frequency Indentification (RFID), Global Positioning System (GPS) 

and Global System for Mobile Communication (GSM). This proposed work is an attempt to design and develop a smart 

anti-theft system that uses RFID, GPS and GSM system to prevent and cope with Car theft and to determine the exact 

location of vehicle, and Streamlined the car key and STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) into a single unit, change 

the car key into ID Card.The preventive measures like engine ignition cutoff, fuel supply cutoff, are installed in the 

vehicle which is controlled using user or owner GSM mobile. The owner can lock or unlock his/her vehicle with the 

help of SMS. 

 
Keywords : CRITTING BADOT, STNK, Theft, Tracking , Monitoring 

 

1. Pendahuluan  

Kemajuan zaman telah membuat kebutuhan akan 

transportasi semakin meningkat untuk mendukung 

pergerakan yang lebih efektif. Hal ini menyebabkan 

semakin menjamurnya kepemilikan mobil. Peningkatan 

jumlah kendaraan bermotor ini berbanding lurus dengan 

jumlah pencurian terhadap kendaraan bermotor. 

Produsen otomotif hanya mengandalkan kunci kontak 

sebagai pengaman kendaraan sehingga kendaraan 

sangat mudah untuk dicuri. [1] 

Kejahatan Pencurian kendaraan ini juga diikuti dengan 

kejahatan pemalsuan STNK (Surat Tanda Nomor 

Kendaraan). Hal ini adalah upaya untuk melegalkan 

kendaraan hasil curian. STNK palsu dibuat tentunya 

untuk kendaraan hasil curian. Harganya sekitar Rp. 

500.000, STNK palsu ini sangat mirip dengan aslinya 
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sehingga dibutuhkan keahlihan khusus untuk 

mengetahui apakah STNK tersebut asli atau palsu. [1] 

Berbagai usaha pun dapat dicoba untuk meningkatkan 

keamanan kendaraan, namun salah satu cara yang tepat 

untuk menjaga keamanan kendaraan adalah dengan 

pemasangan perangkat Global positioning system (GPS). 

Pemasangan perangkat GPS pada kendaraan akan 

membantu pemilik kendaraan untuk memantau posisi 

serta pergerakan kendaraan yang dimilikinya. Salah satu 

metode yang banyak digunakan beberapa jenis GPS 

adalah melalui pesan singkat (SMS) atau yang sering 

kali disebut SMS Gateway. [3] 

Berdasarkan beberapa paparan di atas maka kejahatan 

yang ditimbulkan akibat kurangnya pengamanan dan 

pemalsuan terhadap surat kendaraan bermotor sangatlah 

besar. Karena itulah penting untuk memperhatikan 

keamanan kendaraan  dan kelengkapan berkendara, 

dengan alat CRITTING BADOT (Car Security System 

Monitoring Based On STNK) mampu mengatasi 

masalah pencurian kendaraan roda empat, pemalsuan 

STNK, pengamanan mobil menggunakan sistem 

elektronik yang sangat sulit dibobol, mampu 

memonitoring keberadaan dan posisi titik koordinat 

mobil, sehingga pemilik mobil tidak khawatir akan 

pencurian dan kehilangan kendaraan. 

 

2. Metode Penelitian 

2.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam sistem ini ialah STNK, dengan 

mengubah STNK konvensional menjadi STNK digital 

yang dapat  digunakan sebagai kunci kontak mobil. 

 

2.2. Bahan dan Peralatan  

Adapun bahan dan perlatan yang dibutuhkan berupa 1 

Unit Reader RFID ID12, Arduino Mega 2560, 4 Tag 

RFID ID12, Keypad 4x4, Modul GSM SIM900A, 

Modul GPS Neo 7, LCD 16x2, dan solenoid (air).  

2.3. Prosedur Penelitian 

Studi Literature  

Metode untuk mencari dan mengumpulkan beberapa 

referensi dari buku-buku literature dan situs website 

yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan 

acuan penelititan [2]. Dalam hal ini, telah dilaksnakan 

studi leterature ke POLDA METRO JAYA dan dapat 

disimpulkan dari hasil studi literature bahwa tindak 

kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta 

pemalsuan terhadap STNK kendaraan yang dicuri 

mengalami peningkatan pertahun. 

Konsep 

Tahap pengonsepan adalah unutk menetukan tujuan dan 

siapa pengguna program dan sistem ini [2]. Dalam hal 

ini, mobil yang menggunakan sistem ini hanya dapat 

dihidupkan/diaktifkan oleh STNK digital yang terdapat 

data yang dibaca benar oleh reader RFID pada mobil. 

Sehingga sistem ini sulit untuk diduplikat ataupun 

dimanipulasi. Teknologi ini menggunakan identifikasi 

frekuensi yang diterima oleh reader RFID. Kebutuhan 

akan hal teknologi ini untuk pengamanan terhadap 

tindak pencurian kendaraan. Sistem ini pun terdapat alat 

pelacak keberadaan kendaraan berupa GPS serta 

pengirim data GPS menggunakan SMS gateway. 

 

Gambar 1. Flowchart CRITTING BADOT 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Hasil Studi Literature 

Hasil dari studi literature menunjukkan bahwa berbagai 

penerapan teknologi yang telah dilakukan seperti 

penerapan kunci ganda dan pemberian hologram resmi 

pada STNK konvensional masih dapat dibobol serta 

dipalsukan. Studi juga menunjukkan bahwa kasus 

pencurian kendaraan bermotor dan pemalsuan terhadap 

STNK kendaraan bermotor kian meningkat pertahunnya. 

3.2. Pengukuran Reader RFID 

Tabel 1. Pengukuran Reader RFID 

Keadaan  Input Output 

Membaca 9.42V DC 5.47V DC 

Tidak Membaca 2.23V DC 

 

Data hasil pengukuran pada tabel 1. menunjukkan 

bahwa ketika reader RFID membaca tegangan 

keluarannya ialah sebesar 5.47V DC dan ketika tidak 

membaca tegangan keluarannya sebesar 2.23V DC. 

3.3. Pengukuran Jarak Pembacaan Reader RFID 

Tabel 2. Pengukuran Jarak Pembacaan 

Reader RFID 

Jarak Pembacaan (cm) Respon Reader terhadap 

Tag 

1,0 Terbaca 

1,5 Terbaca 

2,0 Terbaca 
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Jarak Pembacaan (cm) Respon Reader terhadap 

Tag 

2,5 Terbaca 

3,0 Terbaca 

3,5 Terbaca 

4,0 Terbaca 

4,5 Terbaca 

5,0 Tidak Terbaca 

 

Data hasil pengukuran pada tabel 2. jarak pembacaan 

respon reader RFID menunjukkan bahwa semakin dekat 

jarak dengan tag (STNK) dengan reader RFID maka 

tingkat sensitivitasnya semakin tinggi. Namun jarak 

optimal pembacaan reader RFID ialah sejauh 4,5 cm. 

3.4. Pengukuran Pembacaan GPS 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Pembacaan GPS 

Keadaan Input Output 

Membaca titik 

koordinat 

5,43V DC 2.3V DC 

Tidak membaca 

titik koordinat 

2.9V DC 

 

Data hasil pengukuran pada tabel 3. menunjukkan 

bahwa ketika GPS membaca titik koordinat tegangan 

keluarannya ialah sebesar 2.3V DC dan ketika tidak 

membaca menghasilkan tegangan keluaran sebesar 2.9V 

DC. 

3.5. Perbandingan Data GPS Dengan Referensi 

Google Maps 

Tabel 4. Perbandingan Data GPS Dengan Referensi 

Google Maps 

 
 

Perbandingan antara data pengujian GPS Neo7 dengan 

referensi Google Maps ditunjukkan pada Tabel 4. Dari 

tabel 9 tersebut dapat disimpulkan nilai rata-rata selisih 

data GPS dengan data referensi google maps ialah 

sebesar 3,678 Meter. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, telah dikembangkan 

sistem keamanan pada mobil menggunakan STNK 

digital sebagai kunci kontak dan kelengkapan surat. 

Dalam sistem ini ada beberapa manfaat antara lain, 

mengubah STNK konvensional menjadi STNK digital, 

STNK digital mempunyai fungsi lain ialah keamanan 

mobil berupa kunci kontak, melacak keberadaan mobil, 

serta mencegah dan mengurangi terjadi pencurian dan 

pemalsuan surat kendaraan bermotor ketika kendaraan 

hilang. Teknologi RFID yang digunakan dalam sistem 

ini mempunyai keunggulan berupa tidak dapat 

diduplikat ataupun dimanipulasi karena menggunakan 

identifikasi frekuensi, sehingga STNK digital (tag 

RFID) berbeda-beda data dan sulit dimanipulasi. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini membahas tentang sistem pendeteksi sudut gawang lawan pada robot penyerang sepak bola beroda. Robot 

ini dibuat dengan meniru kemampuan manusia dalam permainan sepak bola. Kontes Robot Indonesia (KRI), khususnya 

bagian sepak bola beroda sesuai aturan di RoboCup Middle Size League (MSL). Dalam kontes ini, tim terdiri 3-5 robot 

otomatis bertanding melawan tim lain. Robot bergerak mencetak goal sebanyak-banyaknya di lapangan. Bola diarahkan 

dan ditendang ke gawang lawan. Kesalahan arah menendang bola masih sering terjadi saat permainan. Oleh karenanya, 

sistem pendeteksi sudut ini penting. Metode penelitiannya dengan menginstalasi modul sensor CMPS11 sebagai 

pendeteksi sudut gawang lawan melalui komunikasi I2C (Inter Integrated Circuit). Cara kerja sistem pendeteksi, sinyal 

output sensor CMPS11 diinput dan diproses oleh mikrokontroler Arduino Mega berupa data digital. Hasil deteksi 

sensor pada batas-batas tertentu men-trigger driver motor sebagai penggerak motor DC, sesuai intruksi mikrokontroler. 

Putaran motor DC menggerakkan robot ke arah gawang lawan. Sistem pendeteksi sudut diuji di area lapangan tertutup. 

Tujuan penelitian adalah memodifikasi fungsi arah kompas sebagai pendeteksi sudut gawang lawan. Sistem pendeteksi 

sudut telah berhasil mengarahkan robot ke gawang lawan, menendang bola, dan mencetak goal pada lapangan tertutup. 

 

 

Abstract 
This research discusses the opponent's goal angle detection system on wheeled soccer attacking robots. Robot is made 

by imitating human abilities in soccer games. Indonesian Robot Contest (KRI), especially the wheeled soccer section 

according to the rules in the RoboCup Middle Size League (MSL). In this contest, a team consisting of 3-5 robots 

automatically competed against other teams. The robot moves to score as many goals as possible in the field. The ball is 

directed and kicked into the opponent's goal. Errors in the direction of kicking the ball often occur during games. 

Therefore, this angle detection system is important. The research method is to install the CMPS11 module to detect the 

opponent's goal angle through I2C (Inter Integrated Circuit). The way the detection system works, the CMPS11 sensor 

output signal is input and processed by the Arduino Mega microcontroller in the form of digital data. Sensor detection 

results at certain limits trigger the motor driver as a DC motor drive, according to the microcontroller instruction. DC 

motor rotation moves the robot towards the opponent's goal. The angle detection system is tested in a closed field area. 

The purpose of the research was to modify the compass direction function as a detection of the opponent's goal angle. 

Angle detectors have managed to direct the robot to the opponent's goal, kick the ball, and score a goal in a closed field. 

 

 
Keywords: arduino mega, CMPS11 sensor, I2C communication, wheeled soccer robot 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Sistem pendeteksi sudut gawang lawan ini merupakan 

sub topik dari pembuatan robot sepak bola beroda untuk 

Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda 

2018. Kontes ini diselenggarakan oleh kementerian riset, 

teknologi dan pendidikan tinggi dengan tujuan meniru 

kemampuan manusia dalam permainan sepak bola. 

Perbedaan spesifikasi instrumen elektronika, khususnya 

pendeteksi sudut sebagai strategi permainan masih 

dijumpai. Tetapi penelitian tentang modifikasi dan 
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teknologi pada robot sepak bola tetap berkembang. 

Teknik dan rekayasa pembuatan robot sepak bola telah 

mengarah pada sistem otomatis, tanpa campur tangan 

manusia. Rekayasa tersebut berkaitan dengan instrumen 

pengukur sudut gawang lawan sebagai bagian dari 

realisasi arah pergerakan robot penyerang di lapangan. 

Saat ini pendeteksi gawang lawan melalui sudut masih 

berpeluang dan penting diteliti. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa sudut gawang lawan berbeda saat latihan dan 

perlombaan. Kesalahan arah menendang bola masih 

sering terjadi saat permainan. Oleh karena itu, muncul 

ide untuk memodifikasi fungsi arah kompas sebagai 

pendeteksi sudut gawang pada robot sepak bola beroda. 

 

Besaran sudut pada suatu kedudukan tertentu dideteksi 

oleh modul sensor CMPS11 terintegrasi dengan sensor 

magnetometer 3 axis, gyro 3 axis, dan accelerometer 3 

axis, dan processor 8/16 bit [1], menggabungkan gyro 

dan accelerometer untuk meminimalisasi error yang 

disebabkan oleh kemiringan Printed Circuit Board 

(PCB). Modul CMPS11 mendeteksi medan magnet 

yang telah terkonversi otomatis menjadi sudut (derajat) 

sehingga hanya perlu memanfaatkan fungsi arah pada 

pemogramannya [2]. Modul CMPS11 beroperasi pada 

tegangan 3,6V-5V, arus 25 mA dan menghasilkan nilai 

output dari 0-3599 desimal untuk data 16 bit atau 0-255 

desimal untuk data 8 bit yang mewakili 0-359,9 derajat. 

Sinyal output (digital) dari modul CMPS11 diproses 

oleh mikrokontroler Arduino Mega. Koneksi modul 

CMPS11 ke mikrokontroler dengan komunikasi I2C 

untuk menerima dan mengirim data [3] melalui pin 

serial data (SDA) dan serial clock (SCL). Sementara itu 

sensor ultrasonik telah diaplikasikan untuk mendeteksi 

waktu tempuh gelombang datang dan pantul pada 

permukaan bola. Ultrasonik menghasilkan pulsa, lebar 

pulsa tersebut merepresentasikan jarak antara sensor 

dengan objek. Waktu tempuh telah terdeteksi diinput 

dan dikonversi menjadi jarak oleh mikrokontroler [4]. 

Kelebihan modul sensor ultrasonik, tanpa tambahan 

komponen lain untuk koneksinya ke mikrokontroler. 

Arduino Mega dikoneksikan juga dengan Motor Direct 

Current (DC) [5], mengubah energi listrik arus searah 

menjadi energi mekanis yang berupa putaran (rpm) dan 

Embeded Module Series (EMS) [6] sebuah driver motor 

H-Bridge yang didesain untuk mengatur arah gerak 

putarnya (CW/CCW). Implementasi motor DC [7] 

untuk mengubah besaran listrik menjadi gerakan 

mekanis. Arus listrik melalui kumparan dalam medan 

magnet menghasilkan torsi yang memutar motor tenaga 

gerak tersebut berupa putaran pada rotor. Pengendalian 

kecepatan motor DC [8] dengan metode pengaturan 

lebar pulsa atau Pulse Width Modulation (PWM). 

Embeded Module Series (EMS) mampu mengontrol 

beban-beban induktif seperti relay, solenoid, motor DC, 

motor stepper, dan lainnya. Solenoid valve merupakan 

katup yang dilengkapi kumparan dan digerakan oleh 

tegangan listrik (AC/DC). Kumparan berfungsi untuk 

menggerakan piston. Solenoid mengkonversi sinyal 

listrik atau arus listrik menjadi gerakan mekanis yang 

linier [9]. Besarnya gerakan piston ditentukan dengan 

jumlah lilitan kawat dan arus pada kumparan. Semakin 

banyak lilitan dan arus pada kumparan, gerakan piston 

semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Udara 

bertekanan diatur masuk atau keluarnya dengan 

solenoid valve buka atau tutup. Solenoid valve 

terkoneksi ke port Arduino Mega melalui relay. Relay 

bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk 

mengubah kondisi saklar yang dapat menghantarkan 

arus listrik dengan tegangan yang lebih tinggi [10]. 

Mikrokontroler mengatur solenoid valve untuk buka 

tutup. Mikrokontroler menginstruksikan logic 1 (on) 

dan logic 0 (off) pada solenoid valve. Instruksi logic 1 

dan 0 memicu arus pada transistor untuk membuka atau 

menutup saklar [11]. Fungsi solenoid valve sebagai 

saluran masuk atau keluarnya udara bertekanan. Hasil 

deteksi sensor CMPS11 pada batas tertentu men-trigger 

solenoid valve aktif. Solenoid valve menutup atau 

membuka secara otomatis akibat triger sinyal dari 

mikrokontroler melalui relay [12]. 

 

Permasalahan arah menendang bola pada robot sepak 

bola beroda diatasi dengan solusi pembuatan sistem 

pendeteksi sudut gawang lawan. Sebuah sistem yang 

terdiri dari; hardware (model pendeteksi, modul sensor 

CMPS11, mikrokontroler) dan software (Arduino IDE). 

Hardware dilengkapi akrilik didesain untuk melindungi 

pendeteksi sudut dari kejatuhan bola ataupun gangguan 

mekanik lainnya. Inovasi dan rekayasa dalam sistem 

pendeteksi, menggantikan kamera web dengan modul 

CMPS11 sebagai pendeteksi sudut gawang lawan. 

Modul sensor CMPS11 diletakkan di bagian atas robot, 

karena pertimbangan mengurangi error akibat pengaruh 

elektromagnetik luar. Tujuan penelitian adalah menguji 

modul sensor CMPS11 yang difungsikan sebagai 

pendeteksi sudut gawang lawan pada robot sepak bola. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian alat/sistem pendeteksi sudut gawang 

lawan pada robot penyerang sepak bola beroda dengan 

perencanaan dan realisasi alat, pengujian alat/sistem, 

penentuan variabel untuk pengambilan dan analisis data 

untuk membuktikan kinerja penggunaan sensor-sensor. 

 

2.1. Blok Diagram dan Flowchart 

 
Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alur atau 

sesuai Flowchart (Gambar 1), dan perancangan atau uji 

alat sesuai Blok Diagram (Gambar 2). 

 
2.2. Instalasi Modul-modul dan Sensor 
 

Sensor CMPS11 sebagai pendeteksi perubahan sudut 

akibat posisi atau arah hadap robot. Hasil deteksinya 

menghasilkan nilai output dari 0-3599 desimal untuk 
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data 16 bit. Sensor ultrasonik mendeteksi waktu tempuh 

gelombang datang dan pantul yang merepresentasikan 

jarak antara sensor dengan permukaan bola. Sinyal 

output sensor diinput ke mikrokontroler, menginstruksi 

dan men-trigger driver EMS untuk mengaktifkan motor 

DC dan relay untuk mengaktifkan solenoid valve. 

 

 
 
Gambar 1. Flowchart Sistem Keseluruhan 

 

 

 
 
Gambar 2. Blok Diagram Sistem 

 

 

2.3. Pengujian Mekanik, Elektrik, dan Program 

 
Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian mekanik dan 

elektrik didukung juga dengan pengujian program yaitu: 

1. Uji Mekanik 

Pengujian mekanik untuk memastikan fungsi motor 

DC, dan mekanik roda utama dan dribble berfungsi. 

2. Uji Elektrikal 

Kepastian komunikasi antar modul melalui berbagai 

pengukuran elektrikal tegangan atau arus. Maksud 

pengujian ini untuk mengantisipasi short circuit jika 

antar modul telah terkoneksi. 

3. Uji Program 

Pengujian program pada sistem secara partisi (sub 

program), dan uji program keseluruhan setelah 

modul-modul terkoneksi/teruji secara mekanik 

sesuai fungsinya. Pengujian data hasil pengukuran 

dikonversi dan ditampilkan dengan program. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 
3.1. Instalasi Mikrokontroler, Sensor, dan Relay 

 

Sensor ultrasonik (Gambar 3) mendeteksi waktu tempuh 

gelombang datang dan pantul pada permukaan bola, 

mengukur jarak dengan range (2 cm - 400 cm). Sensor 

diletakkan tegak lurus/vertikal terhadap permukaan bola.  

 

 

Keterangan Gambar 3: 

1. GND: 0V power supply 

2. ECHO: Receiver 

3. TRIG: Trigger 

4. VCC: 5V power supply 

 
Gambar 3. Sensor Ultrasonik 

 

 

Mikrokontroler Arduino Mega terhubung dengan sensor 

CMPS11. Pin 2 (SDA) dan 3 (SCL) sensor CMPS11 

dihubungkan ke pin 20 (SDA) dan 21 (SCL) Arduino 

Mega (Komunikasi I2C) (Gambar 4) mengaktifkan 

motor DC dan solenoid valve pada batas-batas tertentu 

setelah sinyal output sensor ditransmisi. 

 

 
 
Gambar 4. Mikrokontroler Terhubung CMPS11 
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Gambar 5. Konfigurasi Pin Relay 

Relay membutuhkan supply kerja lilitan (coil) sebesar 

+5V dengan satu channel. Jenis relay SPDT (Single 

Pole Double Throw) ini memiliki dua keadaan kontak 

yakni NO (Normally Open) dan NC (Normally Close). 

Relay sebagai saklar pen-trigger (Gambar 5), solenoid 

valve aktif jika sensor CMPS11 mendeteksi sudut (≥73 

dan ≤81 derajat). Hasil deteksi sensor ini berupa sinyal 

digital yang diinput ke mikrokontroller. 

 

Konstruksi robot didesain dengan tiga roda supaya 

bergerak halus di lapangan. Robot juga ditempel nomor 

punggung dengan warna cyan atau magenta sebagai 

pembeda setiap tim. Kerangka dibuat dari bahan acyrilic 

(cover) dan hollow (body) panjang 50cm lebar 50cm 

tinggi 60cm dengan berat ± 15kg. Gambar 6 merupakan 

bentuk akhir dari robot sepak bola beroda (tampak 

depan). Bola yang digunakan adalah bola futsal 

berwarna orange yang kurang melenting (Gambar 7) 

dibandingkan bola untuk permainan sepak bola. 

 

  
 

Gambar 6. Robot Sepak Bola Gambar 7. Bola 

 

 

3.2. Cara Kerja Alat 

 

(1) Bola dimasukkan ke dalam ball handling robot 

(disimulasikan menggunakan tangan). 

(2) Secara otomatis mikrokontroler Arduino Mega 

mengkonversi sinyal output ultrasonik. 

(3) Sinyal output ditransmisikan ke solenoid valve 

(melalui relay) dan motor DC (melalui EMS). 

(4) Jika sensor ultrasonik mendeteksi jarak ≤10 cm, 

maka mengaktifkan motor DC (motor dribble). 

(5) Relay terhubung ke solenoid valve (penendang 

bola) dan mekanik penendangnya. 

(6) Jika sensor CMPS11 mendeteksi perubahan sudut 

akibat kedudukan/arah hadap robot, motor DC 

(penggerak utama) bergerak (maju, kanan, kiri, 

dan berputar) sesuai instruksi mikrokontroler. 

(7) Jika sensor CMPS11 mendeteksi sudut (≥73 dan 

≤81 derajat), maka mengaktifkan solenoid valve 

melalui relay. 

(8) Setelah solenoid valve aktif, bola ditendang dan 

terarahkan ke gawang lawan. 

 

3.3. Hasil Uji Sistem Secara Mekanik, Elektrik, dan 

Program 

 

Sebelum sistem keseluruhan terinstalasi perlu diuji 

masing-masing koneksi secara praktis (wiring). 

 

a. Uji Fungsi Pendeteksi Sudut 
Pengujian sensor CMPS11, output-nya berupa data 

digital yang dikonversi oleh mikrokontroler menjadi 

sudut sebagai pen-trigger untuk mengaktifkan motor 

DC dan solenoid valve. Koneksi modul-modul tersebut 

telah teruji (Gambar 8 kiri) dan hasil uji sensor 

CMPS11 dapat ditampilkan datanya di serial monitor 

(Gambar 8 kanan). 

 

  
 
Gambar 8. Instalasi Sensor CMPS11 dan Arduino 

(kiri), Data Hasil Deteksi Sensor (kanan) 

 

 

b. Uji Fungsi Motor DC 
Uji elektrik pada Motor DC (Gambar 9 kiri) sebagai 

penggerak roda utama dan roda dribble telah dilakukan. 

Motor DC aktif berputar jika bola telah terdeteksi di 

ball handling robot. Putaran motor DC (rpm) diberikan 

nilai PWM sebesar 254 (data analog) pada program 

Arduino IDE (Gambar 9 kanan). 
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Gambar 9. Uji Elektrik Motor DC (kiri), dan Program   

                    Instruksi Kerja Motor Dribble (Kanan) 

 

 

Keseluruhan hasil uji modul-modul elektronika telah 

menunjukkan bahwa keseluruhan modul telah siap 

untuk dikoneksikan. 

 

3.4. Instalasi dan Konfigurasi Pengujian Sistem 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari 

sistem pendeteksi. Pengujian setiap bagian; koneksi 

antar mekanik, modul, antar modul komponen dan 

instalasi sistem secara keseluruhan (Gambar 10). 

Pengujian sudut dilakukan pada arah hadap robot yang 

berbeda-beda (Gambar 11). 

 

Gambar 11 menunjukan bahwa ketika sensor ultrasonik 

mendeteksi adanya bola pada ball handling robot, 

sistem pendeteksi sudut aktif, secara otomatis men-

trigger motor DC untuk mengarahkan robot ke gawang 

lawan. Putaran motor DC (rpm) sesuai instruksi pada 

mikrokontroler. Pendeteksi sudut merupakan sistem 

yang tepat guna untuk digunakan dalam permasalahan 

kesalahan arah menendang bola ke gawang lawan pada 

robot sepak bola beroda. 

 

 
 

Gambar 10. Konfigurasi Pengujian Sistem 

 

 

 
 
Gambar 11. Pengujian Sudut Terhadap Arah Hadap 

Robot 

 

 

Fungsi sistem elektronikanya, sensor CMPS11 sesuai 

perencanaan yaitu mendeteksi sudut gawang lawan. 

Hasil deteksi sensor diinput ke mikrokontroler dan 

output-nya dapat men-trigger motor DC berputar untuk 

mengarahkan robot ke depan gawang lawan. Sistem 

pendeteksi ini masih perlu dikembangkan, terutama 

untuk mengambil data pada setiap kedudukan atau arah 

hadap robot. Pergerakan robot yang dapat dilakukan 

yaitu; geser kanan, geser kiri, maju, putar kanan, putar 

kiri, dan putar depan sesuai pada Tabel 1. 
Tabel 1. Data Hasil Pengukuran Sudut dan Instruksi   

               Mikrokontroler 

 

No 
Posisi Arah 

Hadap Robot 
Sudut (°) 

Instruksi 

Mikrokontroler 

1 Barat 0-50 Putar Kanan 

2 Utara 51-72 Geser Kanan 

3 Utara 73-81 Maju 

4 Utara 82-124 Geser Kiri 

5 Timur 125-199 Putar Kiri 

6 Selatan 200-359 Putar Depan 

 

 

4. Kesimpulan 

 
Sistem ini dapat mendeteksi sudut gawang lawan oleh 

modul sensor CMPS11 setelah data sudut didapatkan. 

Hasil deteksi sensor pada batas tertentu men-trigger 

solenoid valve aktif untuk menendang bola. Solenoid 

valve aktif setelah mendeteksi sudut (≥73 dan ≤81 

derajat). Sistem pendeteksi pada robot sepak bola telah 

sesuai fungsinya, dapat mengarahkan robot menendang 

bola ke gawang lawan untuk mencetak goal. 

 

Ucapan Terima Kasih 
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Abstrak 
 
Penelitian ini membahas tentang implementasi sensor photodioda pada model pemilah warna kemasan kotak. Dalam 

usaha meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas dari sumber daya yang dimiliki, suatu perusahaan harus 

terus melakukan inovasi-inovasi dalam proses produksinya. Pada era modern sekarang ini inovasi-inovasi yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi harus didukung oleh suatu teknologi yang memiliki 

kecepatan, akurasi dan keandalan yang tinggi serta kemudahan dalam pengoperasiannya. Salah satu tahap dalam proses 

produksi adalah pemilihan produk berdasarkan kualitasnya, misalnya warna kemasan kotak. Proses pemilihan warna 

kemasan kotak umumnya sangat bergantung pada presepsi manusia terhadap faktor komposisi warna yang dimiliki 

kemasan kotak tersebut. Oleh karena itu, dibuat alat pemilah kemasan kotak dengan sensor yang dipasang di konveyor 

bejalan. Sensor fotodioda sebagai salah satu jenis sensor cahaya sebagai pendeteksi warna pada kemasan kotak. Alat ini 

memanfaatkan PLC (Programable Logic Controller) sebagai kontrolnya. Warna kemasan kotak yang akan dideteksi 

diprogram menggunakan Arduino Uno dan dipilah oleh pneumatik yang aktif  dari instruksi PLC. 

 

Abstrak 
This study discusses the application of photodiode sensors in the box color packaging model. In an effort to increase 

productivity, efficiency and effectiveness of healthy resources, companies must continue to make innovations in the 

production process. In today's modern era, innovations carried out to improve the quality and quantity of production 

must be supported by technology that has high speed, accuracy and height and comfort in operation. One process in the 

production process is the selection of products based on their quality, for example the color of the box packaging. The 

process of selecting colors that are appropriate for human perception of the factors that produce these boxes. Therefore, 

a requesting device is made with a sensor installed on the conveyor. Photodiode sensor as one type of light sensor as a 

color detector on a box packaging. This tool utilizes a PLC (Programable Logic Controller) as its control. The color of 

the box packaging that will be detected is programmed using Arduino Uno and is pneumatically sorted from the PLC 

instruction. 

 

Keywords: Arduino Uno, box color packaging, photodiode sensors, PLC 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 
Pemantauan warna kemasan kotak dalam pemilahan 

barang produksi, penting dilakukan. Pendeteksian warna 

digunakan untuk mengetahui wana kemasan kotak yang 

akan dipilah sesuai dengan warnanya. Dalam industri 

kemasan, pemisahan produk yang sesuai dengan 

standart masih dilakukan secara manual, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dan dapat 

mengakibatkan human error. Di dalam dunia industri, 

khususnya dalam proses produksi, pemisahan barang 

yang cacat produksi masih dilakukan secara manual, 

sehingga kurang efektif dalam pemilihan barang 

tersebut. Penggunaan sensor photodiode sebagai sensor 

cahaya dalam pemilahan warna kemasan kotak dapat 

menguntungkan bagi industri tersebut, karena proses 

produksi akan lebih singkat, akurat serta menghasilkan 

produk yang layak bagi konsumen. Jika proses produksi 

tersebut dilakukan secara otomatis akan menguntungkan 

bagi perusahaan karena dengan otomatisasi dalam 

proses produksi akan menimbulkan proses yang 

membutuhkan waktu yang lebih singkat, akurat, serta 

keuntungan yang diperoleh perusahaan akan lebih tinggi. 

 

Mempertimbangkan fungsi kemasan yang sangat 

penting bagi produk, para pemasar semakin menyadari 
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bahwa kemasan harus didesain dengan baik agar 

kemasan mampu menyampaikan identitas produk 

kepada konsumen sesuai dengan yang diharapkan oleh  

pemasar. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dua 

elemen kemasan yaitu elemen struktural yaitu elemen 

struktural yang terdiri dari terdiri dari bentuk kemasan, 

ukuran kemasan dan material kemasan dan elemen 

grafis yang terdiri dari warna, tipografi, bentuk grafis 

dan gambar. Sensor adalah alat yang dapat menerima 

rangsangan dan merespon dengan suatu sinyal elektrik. 

Rangsangan adalah kuantitas, sifat, atau kondisi yang di 

rasakan dan di konversi ke dalam sinyal elektrik. Tujuan 

dari suatu sensor adalah untuk merespon suatu masukan 

sifat fisis (rangsangan) dan mengkonversikannya ke 

dalam suatu sinyal elektrik melalui kontak elektronik. 

Sensor cahaya adalah komponen elektronika dapat 

berfungsi mengubah suatu besaran optik (cahaya) 

menjadi besaran elektrik. Sensor cahaya berdasarkan 

perubahan elektrik yang dihasilkan dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu fotovoltaik dan fotokonduktif. Salah satu 

sensor cahaya jenis fotokonduktif adalah sensor 

photodioda. Sensor photodioda dapat merespon stimulus 

berupa cahaya tampak maupun tidak tampak dan 

mengkonversi intensitas cahaya yang terdeteksi menjadi 

arus. Karakteristik alat ukur dan sensor standar pada 

proses kalibrasi data sensor cahaya, dijelaskan bahwa 

nilai iluminansi cahaya berkurang seiring dengan 

semakin jauhnya jarak sensor dengan sumber cahaya 

dan semakin kecilnya diameter lubang penghalang 

masuknya cahaya ke sensor. Fotodioda dapat berfungsi 

sebagai sensor untuk mengukur intensitas cahaya. 

Semakin besar intensitas cahaya yang mengenainya, 

arus yang dihasilkan fotodioda juga akan semakin besar. 

 

Permasalahan pemilahan warna yang akurat 

direncanakan untuk mengantisipasinya.  Perancangan 

alat/sistem terdiri dari hardware (Motor DC, PLC, 

Arduino Uno, Pneumatik, sensor loadcell, sensor 

photodiode, Realy) dan software (CX-Programmer dan 

Arduino IDE). Rangka alat terbuat dari plat besi. Sensor 

photodioda dipasang tegak lurus menghadap konveyor. 

Sensor photodioda mendeteksi warna pada warna 

kemasan kotak. Saat warna yang terdeteksi sesuai telah 

ditentukan. Pneumatik akan memilah kemasan kotak 

yang telah dideteksi oleh sensor photodioda. 

 

2. Metodologi 

 
2.1. Blok Diagram dan Flowchart 

 
Realisasi keseluruhan alat mengenai implementasi 

sensor photodioda pada model pemilah warna kemasan 

kotak mengikuti perancangan atau uji alat sesuai Blok 

Diagram (Gambar 1), dan mengikuti diagram alur atau 

sesuai Flowchart (Gambar 2). 

Sensor Load 

Cell

Push Button

Sensor 

Proximity

Sensor 

Photodioda 1

Emergency 

Stop Button

PLC Relay

Motor DC

Solenoid 

Valve

Lampu 

Indikator

Kompresor

Air Cylinder

INPUT PROSES OUTPUT

Sensor 

Photodioda 2

 
Gambar 1. Blok Diagram Sistem 
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Gambar 2. Flowchart Sistem 

2.2. Instalasi alat dan sensor 

 
Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan alat dengan 

mencari komponen yang diperlukan dan bahan 

hardware yang mampu melindungi berbagai jenis 

komponen-komponen yang terdapat pada perangkat alat 

ini terdiri dari komponen yang memiliki fungsi 

berlainan namun saling mendukung. 

 

2.1.1. Hardware 

 
Perancangan perangkat keras pada Alat Pemilah 

Kemasan Berdasarkan Warna. Rancangan perangkat 

keras dilihat pada (Gambar 3). realisasi dari rancangan 

ini menggunakan besi dan kayu sebagai bahan dasarnya. 

 
Gambar 3. Dimensi Perangkat Alat 

 

2.3. Pengujian alat 

 
Percobaan alat/komponen-komponen dilakukan secara 

bertahap yakni pengujian terhadap kualitas setiap 

komponen, pemasangan komponen, percobaan terhadap 

proses kerja sistem pada alat. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1. Instalasi Sensor Photodioda 

 
Dua buah sensor photodioda yang dipasang pada 

konveyor untuk mendeteksi warna barang yang berbeda. 

Photodioda pertama dipasang untuk mendeteksi warna 

merah yang ditandai lingkaran warna merah dan 

photodioda kedua dipasang untuk mendeteksi warna 

kuning yang ditandai lingkaran warna kuning. 

 
Gambar 4. Pemasangan Photodioda 

 

Barang yang disortir berupa kemasan kotak yang 

memiliki warna kemasan merah dan kuning. Barang 

berwarna merah akan terdeteksi photodioda pertama dan 

barang warna kuning akan melewati photodioda 

pertama lalu terdeteksi photodioda kedua. Jika barang 

terdeteksi maka photodioda memberikan sinyal ke 

Arduino UNO yang diteruskan ke PLC untuk 

mengaktifkan solenoid untuk membuka saluran angin 

dan menggerakan pneumatik yang akan mendorong 

barang tersebut menuju wadah penampungan 

berdasarkan warna yang berbeda.  

 

 
Gambar 5. Rangkaian Skematik 

 

Sensor photodioda dihubungkan langsung dengan 

sumber tegangan 5VDC dan output dari photodioda 

dihubungkan ke input Arduino UNO dan output dari 

Arduino UNO dihubungkan ke input PLC. Jika ada 

sensor photodioda dalam kedaan aktif maka PLC akan 

menerima input high dan mengaktifkan pneumatic 

untuk mendorong barang menuju wadah penampung. 
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3.2. Cara Kerja Alat 

 
Perancangan alat pemilah kemasan kotak berdasarkan 

warna dibuat dengan mengimplementasikan fungsi dan 

sensor photodioda. Sensor photodioda berfungsi sebagai 

pendeteksi warna. Saat sensor photodioda mendeteksi 

dan menghasilkan logic 1, maka solenoid akan bergerak 

untuk mendorong barang ketempat yang sesuai. Alat ini 

akan dikendalikan secara otomatis menggunakan PLC. 

Untuk perangkat sensor proximity digunakan untuk 

memberikan sinyal input jika terjadi pendeteksian suatu 

objek, jika sensor telah mendeteksi suatu objek maka 

pneumatic akan bekerja untuk menyotir barang berat 

yang telah ditentukan masing-masing. Informasi hasil 

deteksi dari sensor load cell dan sensor photodioda akan 

ditampilkan di CX-Designer dengan menampilkan 

jumlah barang yang telah dipilah melalui hubungan 

serial. 

 

3.3. Hasil Percobaan 

 
Berikut adalah data hasil pengujian nilai ADC dari 

variasi warna box kemasan untuk sensor photodioda 1. 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor Photodioda 1 

 

 
 

Berikut adalah data hasil pengujian nilai ADC dari 

variasi warna box kemasan untuk sensor photodioda 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor Photodioda 2 

 

 
 

4. Kesimpulan 

 
Penentuan warna yang akan dideteksi pada sensor 

photodioda sangat berpengaruh pada pemilahan 

kemasan kotak terhadap objek yang dideteksi. Sebab 

jika warna yang dideteksi sensor tidak sesuai maka akan 

mempengaruhi kerja aktuator yang berupa pneumatik 

untuk mendorong barang sesuai dengan warna yang 

ditentukan. 

  

Photodioda 1 mendeteksi warna box kemasan merah 

dengan rentang nilai ADC 679-705 dan photodioda 2 

mendeteksi warna box kemasan kuning dengan rentang 

nilai ADC 33-34. 
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Abstrak  
 

Artikel ini membahas tentang pemantauan pemilah susu kotak kemasan berdasarkan barcode dengan HMI. Prototype 

mendemonstrasikan cara kerja pemilah pada industri. Kemasan dipilah berdasarkan kode produksi yang terdapat pada 

barcode. Kemasan digerakkan oleh belt konveyor kemudian terdeteksi oleh barcode scanner dan terpilah ke ruang yang 

ditentukan. Sensor proximity digunakan untuk menghitung kemasan dan cylinder pneumatic untuk mendorong kemasan 

masuk ke ruang. Pengontrol utama dengan PLC. Banyaknya kemasan yang terdeteksi dan masuk ke ruang sulit dihitung 

secara manual. Oleh karenanya, HMI ini penting. Metode penelitiannya dengan menginstalasi HMI WeinView MT8070iP 

dan mendesain dengan software Easybuilder8000 serta menentukan rentang jarak yang sesuai antara barcode dengan 

barcode scanner agar dapat terdeteksi dengan baik pada HMI. Tujuan artikel ini adalah uji HMI pada pemilah susu kotak 

kemasan dan uji jarak yang sesuai antara barcode dengan barcode scanner. HMI telah didesain dan diuji serta juga 

didapatkan rentang jarak yang sesuai untuk barcode scanner yaitu antara 10 cm – 18 cm. 

 

Kata Kunci: Human Machine Interface, Barcode scanner, PLC 

 

 

Abstrack 
This article discusses monitoring the packaging of milk packaging boxes based on barcodes with HMI. Prototype 

demonstrates how to work in the industry. Packaging is sorted based on the production code contained in the barcode. 

The packaging is driven by a conveyor belt then detected by the barcode scanner and sorted into the specified space. 

Proximity sensor is used to calculate the packaging and pneumatic cylinder to push the packaging into the room. The 

main controller uses a PLC. The number of packets detected and entered into space is difficult to calculate manually. 

Therefore, this HMI is important. The research method is by installing the WeinView 8070ip HMI and designing with 

the Easybuilder8000 software and determining the appropriate distance range between the barcode and the barcode 

scanner so that it can be detected properly on the HMI. The purpose of this article is the HMI test on milk packaging box 

packaging and test the appropriate distance between barcodes and barcode scanners. HMI has been designed and tested 

and also obtained an appropriate distance range for barcode scanners that is between 10 cm - 18 cm. 

 
Keywords: Human Machine Interface, Barcode scanner, PLC 

 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Pemantauan prototype pemilah susu kotak kemasan 

merupakan sub topik dari rancangbangun pemilah barang 

berdasarkan barcode dan deteksi berat berbasis PLC 

dengan monitoring berbasis HMI dan web. Susu kotak 

kemasan ditempel ID barcode sebagai pembeda kode 

produksi. Terdapat tiga ruang masuknya barang dengan 

masing-masing memiliki id barcode yang berbeda, 

barang diletakkan diatas konveyor yang sedang berjalan 

dan dilakukanlah pemantauan. Pemantauan pemilah 

barang dapat dilakukan secara manual, namun sering 

terjadi kesalahan. Pemantauan barang yang dipilah perlu 

dilakukan agar barang yang ingin dipilah tidak salah 

masuk ruang dan tidak terjadi kesalahan perhitungan 

jumlah barang. Untuk pemilahan barang yang cukup 

banyak, biasanya akan terdapat kesalahan perhitungan 

jika dilakukan secara manual. Agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pemantauan, maka diperlukan device 

yang dapat memperlihatkan pemantauan barang tersebut. 

Pemantauan secara otomatis dapat dengan Human 

Machine Interface (HMI).  
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Human Machine Interface (HMI) adalah interface 

penghubung antara mesin dengan manusia, yang 

memiliki fungsi salah satunya sebagai pemantau 

keadaaan yang ada di plant. Human Machine Interface 

(HMI) digunakan di berbagai  perangkat mekanis dalam 

sistem otomatisasi skala industri yang membantu user 

untuk mengidentifikasi kondisi alat tersebut maupun 

memantau proses yang sedang berlangsung [1]. HMI 

dapat dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan dari alat 

yang digunakan namun tetap mengikuti prinsip grafis 

yang benar[2]. HMI mempunyai peran yang sangat 

penting dalam lingkup industri karena operator  dengan 

sangat mudah dapat memonitor dan mengontrol dari 

jarak jauh melalui komputer pusat (workstation) serta 

dapat membantu dalam record data. 

Perancangan pemantauan terdiri dari hardware (HMI 

WeinView 8070iP, PLC Schneider Modicon 

M221ME16R, dan Barcode Scanner) dan software 

Easybuilder8000. Perancangan prototype keseluruhan 

terdiri dari hardware (3 sensor proximity, sensor loadcell, 

3 cylinder pneumatic, 3 solenoid air valve, arduino, 

nodeMCU dan motor DC) dan software (SoMachine 

Basic, Arduino IDE dan Visual Studio). Rangka 

prototype pemilah susu terbuat dari besi. PLC berada di 

dalam panel. HMI berada di atas rangka sebagai 

pemantau pemilah susu. Barcode Scanner terhubung ke 

HMI dengan kabel USB. PLC terhubung ke HMI dengan 

kabel Ethernet (RJ-45). Ketika barcode pada susu 

terdeteksi, maka akan ditampilkan pada HMI, kemudian 

PLC akan mengontrol aktuator untuk mendorong susu 

masuk ke ruang. 

 

2. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian pemantauan pemilah susu kemasan 

berdasarkan barcode dengan HMI dengan perencanaan 

dan realisasi alat dan  pengujian alat 

 

2.1. Blok Diagram dan Flowchart 

 

Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alir atau 

sesuai Flowchart (Gambar 1) dan perancangan atau uji 

lat sesuai Blok Diagram (Gambar 2). 

 

2.2. Instalasi Perangkat 

 

Barcode scanner sebagai pendeteksi barcode yang 

ditempelkan ke susu. Penentuan jarak dan posisi barcode 

scanner dengan barcode dilakukan dengan pengujian 

trial and error. Diperoleh jarak deteksi barcode 

scanner10 cm – 18 cm. HMI terkoneksi dengan barcode 

scanner melalui kabel USB dan juga terkoneksi dengan 

PLC melalui kabel RJ-45. Barcode terdeteksi kemudian 

ditampilkan pada HMI. PLC mengontrol sensor dan 

aktuator untuk memilah susu ke ruang yang akan dituju 

sesuai dengan ID barcode. Susu terhitung dan 

ditampilkan kembali ke HMI. Tampilan HMI 

keseluruhan berupa tabel barcode yang terdeteksi, 

simbol sensor dan aktuator, jumlah barang yang terhitung 

dan tombol on/off konveyor. 

Barang diteruskan 
oleh Konveyor 
sampai Ruang 
Barang Reject

Data dikirim dari 
PLC ke HMI 

Barang masuk 
ke ruang reject

A

B

ID Barcode 
dinyatakan 

Reject

C

Data masuk HMI 
dan ditampilkan

D

Inisialisasi 
koneksi dengan 

database

Database 
“Data” 

tersedia?

Login dengan Id 
pengguna dan 
Password yang 

ditentukan

Id pengguna = 
id_pengguna ? 

Tampilkan tabel 
hasil seleksi 

sesuai dengan 
akun pengguna

END

 
Gambar 1. Flowchart sistem secara keseluruhan 
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Gambar 2. Flowchart sistem secara keseluruhan  

 

 
Gambar 3. Blok Diagram Sistem 

 

 

2.3. Pengujian Perangkat 

 

Realisasi dilengkapi dengan pengujian mekanik, 

program dan juga pengujian komunikasi. 

1. Uji Mekanik 

Pengujian menyalakan HMI weinView 

MT8070iP, pengujian menyalakan barcode 

scanner dan menentukan jarak yang sesuai 

untuk mendeteksi barcode. 

2. Uji Program 

Pengujian program pada sistem secara partisi 

(sub program). Program dikerjakan dengan 

software easybuilder8000. Pengujian dan hasil 

ditampilkan pada layar HMI. 

3. Uji komunikasi 

Pengujian komunikasi dimulai dari komunikasi 

antara HMI dan barcode scanner dengan kabel 

USB dan juga konfigurasi pada software. 

Setelah itu, pengujian komunikasi HMI dan 

PLC dengan kabel RJ-45 (Komunikasi 

Ethernet) dengan konfigurasi pada software. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1. Instalasi Barcode scanner, HMI dan PLC 

 

Alat yang digunakan untuk mendeteksi barcode adalah 

barcode scanner. Barcode scanner yang digunakan 

adalah Yongli tipe XYL-8202 yang purwarupanya dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 2. Barcode Scanner 

 

Barcode merupakan sederetan garis vertikal hitam dan 

putih yang disusun sejajar horizontal. Pada umumnya 

pengkodean barcode disusun dengan “1” untuk 

melambangkan garis vertikal hitam dan “0” untuk 

melambangkan spasi putih [3]. Tipe barcode yang 

digunakan adalah EAN-13. Barcode  EAN 13 digunakan 

sebagai standar di sebagian besar negara Eropa. 

 

Gambar 5. EAN-13 

 

Perangkat yang digunakan untuk menampilkan 

pemantauan adalah HMI Weinview MT8070iP yang 

purwarupanya dapat dilihat pada gambar 6. 

  

  
Gambar 6. HMI Weinview MT8070iP 

 

Human machine interface (HMI) sebagai disiplin ilmu 

yang berhubungan dengan desain, evaluasi dan 

implementasi sistem komputer interaktif pada umumnya 

digunakan untuk mempelajari fenomena interaksi yang 

terjadi disekitar manusia [4]. 

 

Pengontrol utama yaitu PLC ,digunakan untuk 

mengontrol sensor dan aktuator untuk memilah susu 

kotak kemasan. PLC yang digunakan adalah Schneider 

Modicon M221ME16R yang purwarupanya dapat dilihat 

pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Modicon M221ME16R 

 

PLC dirancang untuk mengendalikan suatu sistem 

kontrol otomatis pada mesin-mesin industri ataupun 

aplikasi lainnya.  Beberapa keuntungan yang menjadi 

tolak ukur pada PLC dibandingkan dengan sistem kontrol 

konvensional, antara lain efisien saat pengkabelan, 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

165 

 

wiring relatif sedikit, urutan proses ladder dapat dengan 

mudah diubah, perangkat kontrol sederhana, gambar 

sistem lebih sederhana, pemrograman disimpan didalam 

memori, dan lebih mudah dalam pencarian titik trouble 

shooting [5]. 

 

Perancangan pemantauan pemilah susu kotak kemasan 

terdiri dari HMI WeinView 8070iP sebagai pemantau 

pemilah susu, barcode scanner sebagai pendeteksi 

barcode yang tertempel pada susu, PLC Schneider 

Modicon M221ME16R sebagai pengontrol utama. 

Program dan desain dikerjakan pada software 

Easybuilder8000. Tampilan pengerjaan berupa tabel 

barcode yang terdeteksi, tampilan jumlah barang yang 

terdeteksi dan dipilah ke masing-masing ruang, 

pendeteksian barang oleh sensor proximity dan tombol 

on/off untuk menyalakan dan mematikan motor DC. 

 

 

3.2. Cara Kerja Alat 
 

 
Gambar 8. Sistem Keseluruhan 

 

Dalam hal ini, cara kerja yang dibahas meliputi 

pemantauan pemilah susu kotak kemasan. 

(1) Susu bergerak diatas konveyor. 

(2) Barcode Scanner mendeteksi susu yang tertempel 

barcode. 

(3) Kode barcode ditampilkan pada HMI. 

(4) HMI berkomunikasi dengan komunikasi ethernet. 

(5) PLC mengontrol sensor dan aktuator. 

(6) PLC berkomunikasi dengan HMI . 

(7) HMI menampilkan jumlah barang yang terdeteksi 

beserta sensor dan aktuator. 

(8) Barang masuk ke ruang sesuai ID Barcode. 

 

3.3. Hasil Uji Sistem Secara Mekanik, Program dan 

Komunikasi 

 

a. Uji jarak barcode scanner dengan  ID barcode 

 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui jarak yang efisien 

pada barcode scanner untuk mendeteksi barcode dan 

ditampilkan pada HMI. Pengujian dilakukan secara trial 

and error dimulai pada jarak 9 cm, 10 cm, 15 cm, 18 cm, 

dan 20 cm. Didapat hasil pengujian jarak sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1.  Kesesuaian  pendeteksian barcode pada 

jarak 9 cm 

ID Barcode Deteksi Ruang Keterangan 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009102189 Tidak 

Terdeteksi 

Reject - 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009114184 Tidak 

Terdeteksi 

Reject - 

8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

    

 

Tabel 2. Kesesuaian pendeteksian barcode pada jarak 

10 cm 

ID Barcode Deteksi Ruang Keterangan 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

 

Tabel 3. Kesesuaian pendeteksian barcode pada jarak 

15 cm 

ID Barcode Deteksi Ruang Keterangan 

8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 

8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

 

Tabel 4. Kesesuaian pendeteksian barcode  pada jarak 

18 cm 

ID Barcode Deteksi Ruang Keterangan 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 
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8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

 

Tabel 5. Kesesuaian pendeteksian barcode pada jarak 

19 cm 
ID Barcode Deteksi Ruang Keterangan 

8998009114182 Terdeteksi Ruang 3 Sesuai 

8998009114182 Tidak 

Terdeteksi 

Reject - 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009102189 Tidak 

Terdeteksi 

Reject - 

8998009155185 Terdeteksi Reject Sesuai 

8998009114184 Tidak 

Terdeteksi 

Reject - 

8998009114184 Terdeteksi Ruang 2 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009102189 Terdeteksi Ruang 1 Sesuai 

8998009114184 Tidak 

Terdeteksi 

Reject - 

 

 

b. Uji Program (desain) 

 

Perancangan desain dan program pada HMI touchscreen 

Weintek, software yang digunakan adalah easyBuilder 

8000. Sebelum mendesain HMI ,terlebih dahulu 

membuat project baru pada software easybuilder8000. 

 
Gambar 9. Ikon Easybuilder8000 

 

Langkah-langkah konfigurasi software Easybuilder8000 

(1) Buka software Easybuilder8000 

(2) Pilih new dan pilih model HMI yang digunakan 

(3) Atur system parameter setting untuk tipe PLC yang 

digunakan dan komunikasinya 

(4) Desain dan program HMI seperti menambahkan 

text, button, dan lamp. 

 

Setelah selesai mendesain HMI pada software 

easybuilder8000, selanjutnya mendownload program 

dari PC ke HMI Weinview menggunakan kabel RJ-45.  

 

c. Uji Komunikasi HMI 

 

Terdapat 2 komunikasi yaitu komunikasi antara HMI dan 

barcode scanner dengan kabel USB dan komunikasi 

antara HMI dan PLC dengan kabel RJ-45 (Komunikasi 

ethernet). Pengaturan komunikasi HMI pada software 

easybuilder8000 terdapat di system parameter settings. 

 

 
Gambar 10. Konfigurasi Komunikasi HMI dan 

Barcode scanner 
 

Setelah melakukan konfigurasi komunikasi HMI dan 

Barcode scanner, selanjutnya menghubungkan HMI dan 

bercode scanner melalui kabel USB. Setelah barcode 

terdeteksi oleh barcode scanner, maka akan ditampilkan 

pada HMI seperti pada Gambar 11. 

 

 
Gambar 11. Tabel barcode yang terdeteksi dan 

ditampilkan pada HMI 
 

Uji HMI dengan PLC dengan melakukan konfigurasi 

komunikasi pada software easybuilder8000 terlebih 

dahulu. 
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Gambar 12. System Parameter Settings 

 
Dalam artikel ini, kofigurasi komunikasi dengan PLC 

menggunakan komunikasi Modbus TCP/IP dengan 

interface ethernet.  

 
Gambar 13. Tampilan HMI 

 

Lampu merah menyala menandakan bahwa komunikasi 

antara HMI dan PLC berhasil. 

 

4. Kesimpulan 
 
Panel HMI dapat memantau alat pemilah susu kotak 

kemasan. Komunikasi antara HMI dengan Barcode 

scanner dan HMI dengan PLC berhasil dilakukan. 

Setelah melakukan pengujian trial and error untuk 

menentukan jarak yang sesuai antara barcode scanner 

dan barcode, didapatkan bahwa jarak yang sesuai 

berkisar antara 10 cm – 18 cm. 
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Abstrak 
 
Artikel ini membahas tentang sistem pemantau dan keamanan rumah berbasis Internet of 

Things (IoT). Saat ini sistem pemantau sekaligus keamanan rumah yang ada, menggunakan 

kamera canggih dan kunci pintu ganda dengan retina mata. Namun umumnya untuk sebuah 

sistem kamera yang dapat mendeteksi objek cukup mahal dan tidak include dengan sistem 

keamanan pintu dll, seperti identifikasi retina mata contohnya. Semua sistem tersebut 

menjadi sebuah sistem yang terpisah. Oleh karena itu, Prototipe Integrasi Keamanan dan 

Sistem Pemantau Rumah Berbasis Internet of Things (IoT) menggabungkan antara sistem 

keamanan, pemantau, dan kontrol yaitu, pendeteksi penyusup yang akan membuat 

smartphone berdering dan kunci pintu RFID ketika di-tap mengirimkan notifikasi e-mail 

bahwa pengguna tiba di rumah, pemantau suhu ruangan, hujan, api kompor dan mengontrol 

valve gas serta lampu yang juga mengirimkan feedback aktif. Metode penelitiannya dengan 

menambahkan sensor PIR, sebagai pendeteksi penyusup, DHT-22 untuk mengukur suhu, 

KY-026 untuk deteksi api kompor, dan modul RFID untuk kunci dan pengidentifikasi. 

NodeMCU dan Arduino Nano sebagai kontrolernya. Tujuan penelitian adalah 

menggabungkan  sistem keamanan, pemantau, dan kontrol jarak jauh dengan smartphone 

dalam satu device (standalone) secara nirkabel. 

 
 

Katakunci: Prototipe, Keamanan, Pemantau, Internet of Things, NodeMCU 

 

 

Abstract 

 
This article discusses the Internet of Things (IoT) based home monitoring and security 

system. Currently the monitoring system is at the same time the existing home security, using 

sophisticated cameras and double door locks with eye retinas. But generally for a camera 

system that can detect objects is quite expensive and does not include door security systems 

etc, such as identification of the retina of the eye for example. All of these systems become a 

separate system. Therefore, Prototype Integration Security and Monitoring Home based 

Internet Of Things (IoT) its combine security systems, monitors, and controls, intruder 

detectors that will make smartphones ring and RFID door locks when taped to send e-mail 

notifications that the user arrives at home, monitors the room temperature, rains, fires the 

stove and controls the gas valve and lights that also send active feedback. The research 

mailto:davinbagas@gmail.com
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method is to add PIR sensors, as intruder detectors, DHT-22 to measure temperature, KY-

026 for fire detection stoves, and RFID modules for keys and identifiers. NodeMCU and 

Arduino Nano as the controller. The aim of the research is to combine a security system, 

monitor, and control remotely with a smartphone in one device (standalone) wirelessly. 

 

 

Keywords: Prototype, Security, Monitoring, Internet of Things, NodeMCU 

 
 

 

1. PENDAHULUAN 
  

Selama periode 2011-2015 

kejahatan terhadap hak/milik dengan 

kekerasan (property crime with violence) 

di indonesia pada tahun 2015 kejahatan 

terhadap hak/milik dengan kekerasan 

menjadi 11.856 kasus. Resiko penduduk 

terkena kejahatan (crime rate) pada 

tahun 2013-2015 setiap 100.000 

penduduk diperkirakan 140 orang 

diantaranya menjadi korban tindak 

kejahatan pada tahun 2013, 131 orang 

pada tahun 2014, dan 140 orang pada 

tahun 2015[1]. 

 

Perkembangan teknologi yang 

melaju pesat serta berkembangnya 

revolusi industri 5.0 atau yang sering 

disebut-sebut sebagai Internet of Things 

telah menjadi wabah bagi segala sektor 

kehidupan, mulai dari perindustrian, 

pertanian, hingga kesehatan. IoT seperti 

menjadi trend bagi berbagai macam 

teknologi saat ini. 

 

Home Security System Using 

Internet of Things mengusulkan 

penggunaan arduino uno, esp wifi 

modul, dan reed sensor, namun dalam 

jurnalnya pemilik hanya menggunakan 

sensor reed yang ditempatkan di depan 

pintu sebagai sistem keamanan, dan 

pemilik mendapat notifikasi pada 

smartphonenya sesaat setelah pintu 

dibuka, sehingga hal ini memungkinkan 

penjahat telah melakukan banyak hal di 

dalam rumah[2]. 

 

 

 

 

Dalam IoT based smart security 

and home automation system sensor pir 

dipasang di pintu masuk bangunan, 

sehingga apabila terdapat gerakan 

manusia, sensor akan memicu untuk 

memberi input pada mikrokontroller, 

pemilik akan mendapat notifikasi berupa 

panggilan suara, sehingga pemilik dapat 

memberi peringatan kepada penyusup 

dengan menyalakan lampu dan alarm 

sebagai peringatan melalui tombol 

keypad yang telah di program 

sebelumnya[3]. 

 

IoT based Smart Home using 

Blynk Framework, sistem ini terdiri dari 

tiga sub sistem terisolasi yang berbeda 

diantaranya sistem modul relay, sistem 

GPS modul dan sensor suhu, serta sensor 

pir dan sensor ultrasonik untuk 

mengukur ketinggian air di dalam tangki 

yang dihubungkan menggunakan 

nodemcu melalui wifi, dan interface 

menggunakan blynk app[4]. 

 

Dalam Smart Home Design 

Based on Ethernet sistem dapat 

melindungi rumah serta memonitor 

kondisi rumah seperti kelembaban, suhu, 

kebocoran gas dan api menggunakan 

sensor yang terintegrasi dengan 

mikrokontroller arduino mega dan 

ethernet shield. Notifikasi berupa pesan 

untuk memberi peringatan kepada 

pengguna apabila ada kejadian tidak 

normal. Sayangnya ethernet, hanya 

digunakan pada jaringan local[5].  
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Sementara An Integrated 

Approach Towards Designing an 

Embedded Wireless Monitoring and 

Access Control System Using RFID and 

MMS Technologies dikendalikan 

Mikrokontroler AT89C52. Orang yang 

akses harus memberikan tag RFID yang 

valid. Jika nomornya ditemukan, 

mikrokontroller mengirimkan sinyal 

interupsi ke mikrokontroller di bagian 

MMS yang mengeluarkan perintah AT 

ke Quectel M33 mesin seluler untuk 

menangkap foto orang dan mengirimkan 

gambar ke pemilik ponsel (MMS) dari 

jaringan GSM. Kemudian pemilik 

membalas dengan pesan untuk 

pemberian atau menolak akses. Pemilik 

juga dapat meminta lebih banyak gambar 

dari situs untuk membuat keputusan. 

Mikrokontroler menggunakan AT 

command untuk membaca pesan dari 

seluler dan menggerakkan motor stepper 

untuk membuka gerbang atau 

menyalakan alarm[6]. 

  

Design and Implementation of 

Security Systems for Smart Home based 

on GSM technology, menggunakan 

sistem web camera yang mendeteksi 

gerakan dan mengirim email kepada 

pengguna. Sistem berbasis GSM dapat 

mengirim SMS saat mendeteksi api atau 

suhu yang meningkat, namun waktu 

yang digunakan untuk mengirimkan 

SMS tergantung jangkauan jaringan 

seluler yang ditentukan. Jika ponsel 

dalam jangkauan, maka SMS dikirim 

dalam 25-30 detik[7].  

 

Berdasarkan hal yang telah 

diuraikan di atas, Prototipe Integrasi 

Keamanan dan Sistem Pemantau Rumah 

Berbasis Internet of Things (IoT) adalah 

suatu prototipe atau model alat yang 

terintegrasi dan dapat menjadi sistem 

keamanan dan monitoring rumah adanya 

penyusup yang masuk, terjadinya hujan, 

monitoring suhu dan kelembaban, dan 

peringatan pada smartphone tiap 

beberapa menit sekali ketika kompor 

dalam keadaan menyala, sehingga 

pengguna dapat mengontrol output 

berupa valve gas dari jarak jauh.  
 

2. METODE PENELITIAN 
 

Untuk membuat sistem 

Prototipe Integrasi Keamanan dan 

Sistem Pemantau Rumah Berbasis 
Internet of Things (IoT), menggunakan 

metode Research  and Development 

yang memiliki empat tahapan. Tahapan 

yang pertama adalah analisis kebutuhan  

mengenai informasi yang terkait dengan 

penelitian, studi literatur melalui teori-

teori, hasil dari penelitian terkait, 

datasheet application notes,  untuk 

menentukan spesifikasi dari sistem. 

Tahapan berikutnya adalah perancangan 

penelitan  berdasarkan hasil dari tahapan 

sebelumnya sehingga didapatkan 

spesifikasi rancangan tiap-tiap subsistem 

baik software maupun hardware guna 

membangun prototipe  sistem secara 

keseluruhan. Hasil rancangan tadi 

kemudian direalisasikan untuk 

mengembangkan prototipe sistem. 

Setelah prototipe sistem yang diusulkan 

berhasil direalisasikan, tahapan 

selanjutnya adalah uji coba sistem secara 

keseluruhan menggunakan kriteria 

pengujian dan spesifikasi sistem pada 

langkah sebelumnya. 
 

Sistem digambarkan pada blok 

digram di yang ditunjukkan oleh 

Gambar 1.  
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Gambar 1 Blok Diagram Sistem 

2.1 RFID Reader MFRC-522 

 
RFID MFRC merupakan modul 

pembaca tag RFID. Penggunaan Modul 

RFID MFRC-522 pada Prototipe 

Integrated Home Security and 

Monitoring System Berbasis Internet of 

Things (IoT), berfungsi sebagai penerima 

sinyal radio frekuensi yang dipancarkan 

oleh Tag RFID. Berikut skematik 

pemasangan modul RFID MFRC-522 

pada pin yang digunakan dari Arduino 

nano ditunjukkan pada Gambar 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.  Skematik Rangkaian Modul 

RFID MFRC-522 

2.2 Keypad 3x4 
 

Keypad dipasang bertujuan 

untuk mendukung RFID reader, jika 

kartu pengguna    hilang   atau   

berpindah tangan pada orang lain, maka 

orang itu tidak akan bisa mengaksesnya 

jika tidak tahu apa PIN dari kartu 

tersebut. 

 

Keypad dirancang agar input 

yang masuk pada Arduino nano hanya 1 

(satu) buah analog pin input saja. dengan 

memanfaatkan resistor 4.7 K Ω dan 1K 

Ω yang dihubung seri, keypad dapat 

mengeluarkan nilai tegangan yang 

berbeda-beda pada tiap angka yang akan 

kita tekan. Berikut skematik rangkaian 

keypad menggunakan satu pin dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Skematik Rangkaian Keypad 

One Pin  

 

2.3   Modul Mp3 Player Catalex   

  YX5300 

 
Mp3 Player Catalex YX-5300 

adalah modul pemutar suara yang 

dikendalikan menggunakan serial dengan 

mikrokontroler dengan format Mp3 dan 

Wav saja. Didukung oleh MicroSDCard 

yang slot nya telah tersedia pada modul 

ini. Pin 5 digunakan sebagai pin RX 

(Receiver) sedangkan pin 6 sebagai pin 

TX (Transmitter). Berikut wiring 

diagram modul Modul Mp3 Player 

Catalex YX5300 pada setiap pin dari 

Arduino nano dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Wiring Diagram Modul Mp3 

Player YX5300 

 

2.4 Sensor Api KY-026 

 
Sensor api ini memiliki 4 buah 

pin yang terdiri dari 2 buah pin supply 

kemudian 2 pin input digital dan analog. 

Kami memanfaatkan input analog agar 

pembacaan input lebih teliti dan dapat 

membedakan nyala api kompor dengan 

nyala korek api atau sumber api lainnya 

pada jarak yang sama. Sensor ini 

dihubungkan dengan NodeMCU, agar 

pembacaan nilai sensor dapat langsung 

terlihat pada Blynk App yang kemudian 

memberi notifikasi setiap 10 menit jika 

api kompor menyala. 

 

2.5 Sensor Suhu dan Kelembaban 

DHT-22 

 
Sensor ini memiliki 3 pin yang 

terdiri dari 2 pin supply dan 1 pin data. 

Sensor DHT-22 dirancang untuk 

mengukur suhu dari -40Cº s/d 80Cº, 

kemudian untuk kelembaban memiliki 

toleransi 2%. Sensor dihubungkan 

dengan NodeMCU yang kemudian data 

suhu dan kelembaban nya ditampilkan 

pada Blynk App pengguna. 

 

2.6 Perancangan Sensor PIR HC-

SR501 

 
Sensor PIR (Passive Infrared 

Receiver) bekerja sebagai pendeteksi 

gerakan manusia dengan memanfaatkan 

suhu tubuh yang dihasilkan manusia dan 

mempengaruhi perubahan suhu 

lingkungannya. Output hanya berupa 

logika HIGH jika terdeteksi gerakan, dan 

logika LOW jika tidak ada gerakan. 

Berikut wiring diagram pemasangan 

sensor PIR pada setiap pin dari 

NodeMCU dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Wiring Diagram Sensor 

Hujan 

 
Sensor hujan berfungsi untuk 

mendeteksi tetesan air hujan, sebagai 

pengingat bahwa telah terjadi hujan jika 

pengguna tidak tahu atau tidak 

mendengar suara hujan. Sensor hujan 

yang digunakan terdiri dari board sensor 

dan board komparator. Sensor 

dipasangkan dengan NodeMCU pada pin 

D1. Output berupa logika HIGH dan 

LOW, HIGH saat keadaan netral dan 

LOW saat terdeteksi adanya tetesan air. 

 

2.7 Sensor LDR (Light Dependent 

Resistor) 

 
Sensor LDR atau biasa disebut 

sensor cahaya, ialah sebuah resistor yang 

nilai tahanannya (Ω) akan berubah 

tergantung intensitas cahaya yang 

diterimanya, jika cahaya yang diterima 

tinggi maka nilai tahanan akan menurun 

dan nilai Hambatannya akan menjadi 

tinggi jika dalam kondisi gelap. Sensor 

dipasangkan dengan Arduino nano 

dengan memanfaatkan pin analog A2 
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dan A3 sebagai feedback ketika lampu 

aktif. 

 

2.8 Perancangan Modul Relay dan 

Outputnya 

 
Kami menggunakan modul 

relay 4 channel untuk mengaktikfan 2 

(dua) buah lampu LED 220 V AC dan 2 

(dua) buah Solenoid valve untuk gas dan 

air yang masing-masing membutuhkan 

tegangan 220 V AC. Modul relay yang 

digunakan akan aktif jika diberikan 

logika LOW. Relay dikontrol 

menggunakan blynk app pada 

smartphone pengguna. 
 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan pengujian yang 

telah dilakukan didapatkan hasil sebagai 
berikut diantaranya: 

3.1 Sensor Api 

 
Berikut ini adalah tabel hasil 

pengukuran nilai analog pada sensor api. 

Tabel 1 Hasil Pengukuran Nilai Analog 

Sensor api 

 

Berdasarkan hasil pengujian 

terhadap sensor api di atas, didapatkan 

hasil bahwa pada jarak yang konstan 

dapat membedakan jenis api, kesimpulan 

kedua masukan nilai data output bahwa 

sensor api lebih peka terhadap sumber 

api yang konsentrasi atau tingkat 

kepadatan cahaya nya besar, sumber api 

yg berasal dari kompor konsentrasi 

kepadatan cahayanya jauh lebih kecil 

dari korek api dan lilin. 

 

3.2 Sensor DHT-22 

 
Tabel 2 di bawah ini adalah 

tabel hasil perbandingan pengukuran 

antara sensor DHT-22 dan HTC-1 

Tabel 2 Perbandingan Hasil 
Pengukuran Terhadap Sensor DHT-22 

dan HTC-01 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang 
ditunjukan pada tabel, hasil yang 

didapatkan adalah, diketahui akurasi 

sensor DHT-22 adalah 0,5°C dan akurasi 

HTC-1 adalah 1°C, maka dapat 

disimpulkan suhu sebenarnya adalah 

28,5°C. Karena DHT-22 yang paling 

mendekati dengan perkiraan nilai suhu 

yang sebenarnya, maka nilai HTC-1 

harus dikurangi 1°C jika ingin presisi, 

begitu juga DHT-22, dikurangi 0,5°C 

untuk pengkalibrasian.  

 

Kemudian untuk kelembaban, 

jika diketahui akurasi kelembaban sensor 

DHT-22 adalah 2% dan HTC-1 5%, 

maka nilai kelembaban sebenarnya 

adalah 76%. Karena nilai DHT-22 yang 

mendekati nilai perkiraan kelembaban 

yang sebenarnya, maka nilai kelembaban 

yang keluar dari DHT-22 dikurangi 2%, 

dan HTC-1 dikurangi 5%. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, sensor 

DHT-22 lebih akurat dari thermo-

hygrometer HTC-1 da n dari hasil 

percobaan ini, kita dapat melakukan 

pengkalibrasian sensor DHT-22 sebelum 
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digunakan. Baik itu suhu ataupun 

kelembaban, maka agar sensor DHT-22 

dapat bekerja dengan akurat, sebaiknya 

dilakukan pengkalibrasian terlebih 

dahulu. 

 

3.3 Sensor PIR 

 
Hasil pengukuran output dan 

delaypada sensor PIR disajikan dalam 

Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3 Hasil Pengukuran Output dan 

Delay Sensor PIR 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian 

terhdap sensor PIR di atas didapatkan 

hasil  bahwa, jarak yang efektif untuk 

sensor PIR ini ialah <500 cm karena 

lebih dari itu, sensor PIR tidak dapat 

mendeteksi gerakan. 
 

3.4 Notifikasi Email 

 
Berikut adalah hasil notifikasi 

email ketika ada pengguna yang sudah 

tiba di rumah. Gambar notifikasi email 

ditunjukkan oleh Gambar 6. 
 

 
 

Gambar 6. Notifikasi Email Saat 

Pengguna Tiba Di Rumah 

 

Berdasarkan pengujian terhadap 

notifikasi email di atas, maka didapatkan 

hasil bahwa respon notifikasi email 

ketika pengguna tiba di rumah adalah 1 

detik dengan syarat sinkroniasasi harus 

pada handphone pengguna harus 

diaktifkan dan jaringan internet yang 

stabil. 

 

3.5 Monitoring Dan Kontrol Pada 

Blynk App 

 
Hasil tampilan monitoring dan 

kontrol output pada blynk app 

ditunjukkan pada Gambar 7 berikut ini. 
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Gambar 7. Tampilan Monitoring Dan 

Kontrol Output pada Blynk App 

 

Pada saat pengujian didapatkan 

hasil bahwa  monitoring, notifikasi suara 

dan tulisan pada blynk memiliki respon 

terhadap pembacaan sensor sebesar 3 

detik, untuk menyalakan notifikasi 

apabila ketika sensor hujan mendeteksi 

tetesa hujan, rain alarm harus diaktifkan 

terlebih dahulu, begitu pula dengan 

notifikasi apabila sensor PIR dan sensor 

api mendeteksi gerakan dan nyala api, 

maka safe mode dan fire alarm harus on 

kan terlebih dahulu. 

 

Sementara untuk mengontrol 

output sudah tersedia tombol pada 

halaman control, yang berfungsi untuk 

mengontrol valve air, valve gas dan 2 

buah lampu. Kontrol lampu dan valve 

juga dapat di atur berdasarkan waktu.   

 

4. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil yang telah 

dijelaskan sebelumnya dapat ditarik 

beberapa kesimpulan pada Prototipe 

Integrated Home Security and 

Monitoring System Berbasis Internet of 

Things (IoT) diantaranya sebagai berikut:  

1. Prototipe ini menggunakan 2 (dua) 

buah kontroler yaitu Arduino Nano 

untuk kontrol RFID, keypad 3x4, 

Mp3 Module, dan sensor LDR, serta 

NodeMCU ESP8266 untuk kontrol 

output dan sensor-sensor. 

2. Sensor DHT-22 lebih akurat dari 

thermo-hygrometer HTC-1. Karena 

DHT-22 memiliki tingkat akurasi 

0,5°C sedangkan HTC-1 hanya 1°C. 

Begitu juga kelembaban, DHT-22 

akurasinya 2% sedangkan HTC-1 

5%. Dari perbandingan keduanya 

kita dapat memperkirakan nilai suhu 

dan kelembaban sebenarnya, dan 

melakukan pengkalibrasian agar 

sensor DHT-22 bisa lebih akurat. 

3. Jarak yang efektif untuk sensor PIR 

ini ialah < 500 cm karena lebih dari 

itu, sensor PIR tidak dapat 

mendeteksi gerakan. 

4. Pengujian pada sensor api didapat 

kesimpulan pertama bahwa pada 

jarak yang konstan, nilai analog 

dapat berbeda tergantung sumber 

api, hasil yang kedua adalah 

berdasarkan output nilai analog, 

sensor api lebih peka terhadap 

sumber api yang memiliki intensitas 

cahaya api yang besar,sumber api yg 

berasal dari kompor intensitas 

cahayanya jauh lebih kecil atau 

cahayanya lebih tipis dari korek api 

dan lilin. 

5. Respon notifikasi email apabila ada 

pengguna yang tiba di rumah 

sebesar 2 detik setelah pengguna 

memasukkan pin. 

6. Respon notifikasi pada blynk app 

terhadap pembacaan sensor hujan, 

api, dan PIR sebesar 1-3 detik, 
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sementara pembacaan monitoring 

suhu dan kelembaban sensor DHT-2 

dilakukan tiap 5 detik sekali. 

7. Penggunaan frekuensi waktu 

pembacaan yang cepat (per/1 detik) 

pada fitur monitoring di Blynk App, 

dapat mempengaruhi kinerja funsgi-

fungsi lain pada aplikasi, seperti 

pada fitur kontrol, yaitu delay lebih 

dari 10 detik saat sedang 

mengendalikan output. 
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Abstrak 

 
Sensor elektrokimia untuk deteksi logam 

berat timbal (Pb) banyak dikembangkan. 

Diantaranya adalah sensor deteksi timbal (Pb) film-

komposit berbasis conductive polymer pyrrole / 

ionic liquid / nafion menggunakan teknologi film 

tebal.  Salah satu metode pengujian karakteristik 

kinerja elektroda sensor adalah pengukuran dengan 

metode potensiostat yang mengidentifikasi,  

mengukur  dan  karakterisasi  senyawa  kimia  

organik dan anorganik  pada elektroanalitik. 

Potensiostat  untuk skala laboratorium ini secara 

umum terdiri dari rangkaian pengontrol tegangan 

referensi masukan dan rangkaian pengkondisi 

sinyal. Rangkaian tersebut terhubung dengan 

elektroda sensor (WE, RE, dan CE) yang 

dicelupkan pada larutan standar Pb dengan 

konsentrasi 0.05 mgL-1,  0.1 mgL-1, 0.25 mgL-1, 0.5 

mgL-1. Lineritas hasil pengukuran sample uji 

dengan potensiostat menunjukkan 70,21%. Hal ini 

memperlihatkan potensiostat sudah dapat bekerja 

dengan baik dan kinerja elektroda sensor sudah 

memperlihatkan respon  yang  baik.  

Kata kunci— Sensor elektrokimia, Timbal, 

Potensiostat, Pengkondisi sinyal, Elektroda. 

 

 

Abstract 

 
Electrochemical sensors for detection of heavy 

metal lead (Pb) are widely developed. Among them 

are lead-detection (Pb) film-composite sensors 

based on conductive polymer pyrrole / ionic liquid / 

nafion using thick film technology. One of the 

testing methods for the performance of the sensor 

electrode is a measurement by the potentiostat 

method that identifies, measures and characterizes 

electroanalytic organic and inorganic chemical 

compounds. This potentiostat for laboratory scale 

generally consists of an input reference voltage 

control circuit and a signal conditioning circuit. 

The circuit is connected to sensor electrodes (WE, 

RE, and CE) dipped in a standard Pb solution with 

a concentration of 0.05 mgL-1, 0.1 mgL-1, 0.25 

mgL-1, 0.5 mgL-1. The linear measurement results 

of the test sample with the potentiostat showed 

70.21%. This shows that the potentiostat can work 

properly and the performance of the sensor 

electrode has shown a good response. 

Keywords - Electrochemical sensors, Lead, 

Potentiostats, Signal conditioning, Electrodes. 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Penelitian sensor elektrokimia sebagai deteksi 

logam berat termasuk timbal (Pb) banyak 

dilakukan. Penggunaan metode elektrodeposisi 

sebagai pelapisan elektroda sensor deteksi Pb 

karena biaya yang rendah, pengoperasian mudah, 

stabilitas sangat baik, sensitivitas tinggi, dan batas 

deteksi rendah [1][2][3][4]. Berbagai jenis 

elektroda untuk sensor elektrokimia dikembangkan 

seperti elektroda berbasis film merkuri 

(MFE)[5][6], Glass Carbon Electrode (GCE) 

[7][8], Carbon Paste Electrode (CPE) [9], Boron 

Doped Diamond Electrode (BDDE) [10] dan 

Screen Printed  Carbon Electrode (SPCE) 

[11][12][13].  

Pada saat ini, sensor elektrokimia deteksi logam 

berat timbal (Pb) film-komposit berbasis 

conductive polymer pyrrole / ionic liquid / nafion 

menggunakan teknologi film tebal  masih dalam 

tahapan penelitian. Salah satu pengukuran kinerja 

dari sensor ini adalah menggunakan potensiostat 

yang digunakan dalam teknik elektroanalitik untuk 

mengidentifikasi, mengukur dan karakterisasi 

senyawa kimia. Potensiostat tersebut difungsikan 

untuk mengontrol tegangan pada sel elektrokimia 

[14].  Elektroda sensor (elektroda kerja, elektroda 

referensi, dan elektroda tambahan) yang berada 

didalam larutan uji dihubungkan dengan  

mailto:zanusaputra@gmail.com
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potensiostat yang memberikan tegangan. 

Penggunaan potensiostat ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara tegangan dan arus 

terhadap konsentrasi sampel yang dianalisis. 

Pentingnya fungsi dan manfaat potensiostat 

tersebut, maka alat ini merupakan instrumen dasar 

untuk analisis pada elektrokimia modern. Akan 

tetapi harga potensiostat yang ada dipasaran relatif 

mahal.  Selain itu, dengan fitur dan fungsi yang 

semakin lengkap akan mempengaruhi harga jual 

yang tinggi dari potensiostat. Hal ini menjadi satu 

permasalahan bagi laboratorium elektrokimia untuk 

memiliki alat tersebut.  

Berdasarkan hal dan peramasalahan tersebut 

diatas, maka penelitian ini difokuskan pada rancang 

bangun potensiostat untuk pengujian sensor 

elektrokimia deteksi logam berat timbal (Pb) film-

komposit berbasis conductive polymer pyrrole / 

ionic liquid / nafion menggunakan teknologi film 

tebal. Potensiostat ini dirancang dengan biaya yang 

terjangkau dan dapat mengurangi ketergantungan 

pada peralatan impor. Sistem terdiri dari rangkaian 

power supply variabel sebagai pengontrol tegangan 

referensi yang diinginkan. Tegangan referensi 

tersebut akan diberikan pada rangkaian 

pengkondisi sinyal yang menggunakan rangkaian 

operational amplifier untuk mempertahankan 

tegangan elektroda melalui loop umpan balik 

negatif [15]. Selanjutnya rangkaian ini akan 

terhubung dengan elektroda sensor yang 

dicelupkan pada larutan uji standart Pb. Resistansi 

yang terhubung antara elektroda kerja dan 

elektroda referensi dapat dipilih sesuai dengan 

kebutuhan yaitu 100Ω, 1K Ω, 10K Ω dan 100K Ω. 

 
 
2. Metodologi Penelitian 

 

A. Perancangan Sistem  
Sistem pada potensiostat pada penelitian ini 

secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu 
suplly tegangan referensi dan pengkondisi sinyal 
analog. Secara blok diagram dapat dilihat seperti 
pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Blok diagram potensiostat 

 

Rangkaian supply tegangan referensi dibangun 

dengan menggunakan regulator variabel. Tegangan 

keluaran dari rangkaian ini adalah 0 – 5 volt yang 

difungsikan untuk memilih tegangan referensi 

sesuai dengan kebutuhan. Pada pengujian sensor 

deteksi Pb pada penelitian ini digunakan tegangan 

sebesar 700mV. Rangkaian supply tegangan 

referensi yang dirancang seperti ditunjukkan pada 

gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Rangkain supply tegangan referensi 

 

Rangkaian kontrol analog pada penelitian ini 

dibangun menggunakan tiga buah Operational 

Amplifier (Op Amp). Rangkaian ini difungsikan 

sebagai pengkondisi dan pengolah sinyal dari 

respon elektroda sensor terhadap larutan uji 

elektrokimia. Elektroda yang dimasukkan dalam 

larutan uji (sel elektrokimia) tersebut dihubungkan 

dengan rangkaian ini. Op-Amp akan  dikendalikan  

oleh  rangkaian supply tegangan referensi yang 

memberikan tegangan analog sesuai dengan 

pengaturan yang diinginkan.  

Penggunaan IC Op-Amp LF356N diterapkan 

pada penelitian ini.Jenis IC single Op-Amp ini 

memiliki impedansi input yang tinggi serta noise 

yang rendah.  Prinsip rangkaian inverting dengan 

umpan balik digunakan pada rangkaian Op-Amp 

ini sehingga output menjadi lebih baik. Rangkaian 

ini akan mengatur tegangan sel elektrokimia. Selain 

itu rangkaian juga memastikan arus tetap mengalir 

(menyuplai arus) pada sel elektrokimia pada saat 

pengujian elektroda sensor. Rangkaian pengendali 

dengan menggunakan Op-Amp dapat dilihat seperti 

pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Rangkain dasar potensiostat 
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Pada rangkaian seperti ditunjukkan gambar 3, 

rangkaian tersebut tegangan terdiri dari tiga bagian 

utama. Bagian pertama adalah voltage shifter atau 

penggeser level tegangan DC yang dihasilkan oleh 

rangkaian supply tegangan referensi. Bagian kedua 

adalah inverting amplifier dengan umpan balik 

(feedbcak). Pemasangan resistor feedback (RF) dan 

resistor input (Rin) berfungsi untuk mengatur 

faktor penguatan. Konfigurasi inverting ampilfier 

menggunakan konfigurasi servo amplifier dengan 

tujuan untuk menjaga tegangan pada elektroda 

reference agar tetap stabil meskipun adanya 

perubahan nilai resistansi dari bahan yang diuji. 

Bagian ketiga adalah  voltage follower atau dikenal 

juga sebagai unity-gain Amplifier atau Buffer 

Amplifier. Tipe IC Op-Amp yang digunakan pada 

rancangan rangkaian ini menggunakan LF356N 

yang merupakan jenis single Op-Amp. IC ini 

pabrikan National Semiconductor yang mempunyai 

impedansi input sampai dengan orde Mega Ohm. 

Selain itu, offset tegangannya cukup kecil yaitu 

sebesar + 3mV. Dengan demikian Op-Amp ini 

cocok dan baik digunakan sebagai penguat maupun 

buffer. 

Pada penelitian ini, potensistat yang sudah 

dibuat digubakan untuk pengujian karakteristik 

kinerja sensor deteksi Pb. Karakteristik yang akan 

dianalisis adalah melihat hubungan  antara  arus  

dan  tegangan  pada  sel  elektrokimia (larutan uji 

standar). Elektroda sensor diujikan pada larutan uji 

standar dengan konsentrasi 0.05 mgL-1,  0.1 mgL-1, 

0.25 mgL-1, 0.5 mgL-1.  
 
 

B. Fabrikasi dan pelapisan membran sensitif 

elektroda sampel uji 

Teknologi film tebal metode screen printing 

digunakan untuk membuat elektroda sensor deteksi 

timbal. Proses ini dipilih untuk mendapatkan 

rangkaian mikroelektronika dengan keunggulan 

ukuran sensor dapat diminiatur serta jalur 

konduktor dalam ukuran kecil (mm). Ketebalan 

lapisan pada teknologi film tebal berkisar 100 

mikrometer. Pencetakan material pasta karbon 

(Dupont, BQ242) diterapkan untuk membuat 

elektroda working dan counter. Sedangkan pasta 

silver | siver clorida (Ag | AgCL) diterapkan untuk 

membuat elektroda referensi.  Proses pencetakan 

pasta karbon dan Ag | AgCl menggunakan mesin 

screen printer Accu-coat 3230 (Aremco Products 

Inc.). Setelah proses pencetakan dikeringkan 

menggunakan laboratory oven National pada suhu 

150oC selama 10 menit.  Berikutnya dilanjutkan 

dengan proses pembakaran pada mesin conveyor 

furnace (RTC Radiant Technology Corp.) pada 

suhu 800 oC selama 30 menit.  Tahapan pengerjaan 

film tebal meliputi pembuatan screen film, 

pencetakan material pasta, pengeringan, 

pembakaran, perakitan, pengemasan seperti 

ditunjukkan pada gambar 3.  

Pelapisan membran sensitif terdiri beberapa 
tahapan. Pertama, pyrrole 1 M (C4H5N Aldrich 109-
97-7) dipersiapkan, dengan cara dipurifikasi terlebih 
dahulu pada bubuk alumunium oksida (MERCK). 
Selain itu, disiapkan juga ((NH4)2HPO4) (MERCK) 
dengan konsenstrasi 0,1 M. Semua bahan tersebut 
dilarutkan dengan air aquades dengan resistasi 17Ω 
dan dibersihkan dengan nitrogen selama 5 menit. 
Proses elektrokimia dipilih untuk proses 
polimerisasi pada elektroda karbon dengan 
mennggunakan amonium hidrogen fosfat 
((NH4)2HPO4). Tegangan sebesar 1 volt dan arus 
konstan 450-650 µA serta pemberian nitrogen 
secara bersamaan pada larutan digunakan untuk 
proses elektropolimerisasi selama 10 menit. 
Tahapan kedua, dilakukan pelapisan elektroda 
working dengan bahan nafion 0,1% (v : v),  ionic 
liquid 0,5% (m : v) yang dilarutkan dalam 1 ml 
DMF. Larutan dioleskan pada permukaan elektroda 
working yang sudah terpolimerisasi secara merata 
dan dibiarkan sampai kering. Selanjutnya dilakukan 
pengukuran tegangan referensi dalam laruran KCL 
3M untuk melihat kestabilan tegangan elektroda 
sensor. Tahapan terakhir, pelapisan bimuth film 
pada permukaan elektroda working dengan cara 
elektropolimerisasi. Larutan elektropolimerasasi 
yang digunakan terdiri dari 200,0 ng mL-1 Bi (III), 
0.1 M larutan asetate  buffer dengan pH 4.5. Larutan 
tersebut dicampur menggunakan stirred dan dengan 
bersamaan diberikan tegangan sebesar -1.4 V 
selama 2 menit.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur proses fabrikasi elektroda 

  

 Proses dopping membran sensitif  yang terdiri 
dari elektrodeposisi pyrrole, pelapisan komposit 
ionic liquid dan nafion serta elektrodeposisi bismuth 
ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Proses dopping membran sensitif 
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3. Hasil dan Pembahasan 
 

Elektroda sensor deteksi Pb ditunjukkan pada 

gambar 5 (a) dan hasil pembuatan potensiostat 

ditunjukkan pada gambar 5 (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
Gambar 5. (a) Elektroda sensor deteksi Pb,  

     (b) Potensiostat buatan 
 

A. Pengujian Rangkaian 

Pengujian rangkaian dilakukan pada beberapa 

bagian potensiostat dengan tujuan untuk 

mengetahui bagian mana yang belum berfungsi 

dengan  baik sehingga perlu diperbaiki. 

 

 Pengujian rangkaian supply tegangan referensi 

Pengujian ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengukuran tegangan output yang 

dihasilkan rangkaian dengan AVO meter. 

Tegangan tersbut diamati dari range minimum 

sampai dengan maksimum untuk melihat 

kinerja rangkaian. Berdasarkan pengukuran 

output tegangan yang dihasilkan rangkaian 

adalah 0.01V – 4,89V dengan arus 350mA. 

Penerapan metode pembagi tegangan 

digunakan pada bagian output untuk 

mendapatkan tegangan yang bisa diatur. 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑅2

𝑅1+𝑅2
𝑥𝑉𝑐𝑐          (1) 

 

 

 

 

 

   

 
(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(b) 

Gambar 6. (a) Metode pembagi tegangan, (b) 

Hubungan V, I dan R 

 Pengujian rangkaian pengkondisi sinyal 

Pengkondisian sinyal ini diperlukan 

disebabkan karakteristik (sinyal) sensor 

terhadap variabel masukan sangatlah terbatas. 

Selanjutnya operasi-operasi diterapkan pada 

sinyal untuk dikonversikan ke bentuk yang 

sesuai dengan elemen-elemen lain dalam 

sistem instrumentasi. Pada pengujian, 

tegangan suplai referensi diatur pada tegangan 

100mV, 200mV, 300mV, 400mV dan 

500mV. Sedangkan pada cel untuk elektroda 

sensor diatur sedemikian rupa sehingga 

konduktifitas menggambarkan proses 

elektroanalitik pada elektroda sensor. Respon 

pengkondisi sinyal diukur pada point masing-

masing Op-Amp (U1, U2, U3) sehingga 

diketahui kinerja rangkaian tersebut. 

Berdasarkan  hasil pengujian tersebut maka 

didapat tegangan output potensiostat (ouput 

U3) seperti ditunjukkan pada tabel 2.   

 

Tabel 1. Tegangan ouput potensiostat 

 

Tegangan 

suplai 

referensi 

Op-Amp 1 

(U1) 

Op-Amp 2 

(U2) 

Op-Amp 3 

(U3) 

100mV -1.76mV 90mV 1.72V 

200mV -1.72mV 181.6mV 1.68V 

300mV -1.68mV 272.5mV 1.63V 

400mV -1.63mV 363.4mV 1.59V 

500mV -1.59mV 454.3mV 1.55V 

 

 

 Pengujian dengan elektroda sensor 

Potensiostat yang sudah dibuat seperti 

ditunjukkan pada gambar 6 digunakan untuk 

menguji elektroda sensor untuk mengontrol 

elektroda (WE, RE, dan CE) dan mengukur 

eksperimen secara elektroanalitik. Respon 

antara potensiostat dan elektroda dalam proses 

elektroanalitik dianalisis. Tegangan supply 

referensi pada potensiostat diatur sebesar 

700mV dengan resistansi (VR) yang 

digunakan adalah 1KΩ. Konsentrasi uji yang 

disiapkan terdiri 0.05 mgL-1,  0.1 mgL-1, 0.25 

mgL-1, 0.5 mgL-1. Output tegangan 

potensiostat diukur dengan multimeter yang 

terhubung dengan komputer yang sudah 

dilengkapi sofware datalogger. Proses 

pengukuran tiap-tiap sample uji selama 1 

menit dengan range pengambilan datalogger 

per 2 detik. Besar tegangan output rata-rata 

untuk masing-masing sampel larutan uji 

adalah 0.05 mgL-1 sebesar 6.43 volt, 0.1 mgL-

1 sebesar 7.89 volt, 0.25 mgL-1 sebesar 8.51 

volt dan  0.5 mgL-1 sebesar 8.92 volt.  

Tegangan ouput potensiostat pengukuran 

konsentrasi uji ditunjukkan pada tabel 2.  Jika 

dilihat pada gambar 6 lineritas sensor sebesar 

70.2%, hasil tersebut menunjukkan bahwa 
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sensor dapat mendeteksi kandungan Pb(II) 

dengan baik dan potensiostat bekerja sesuai 

dengan fungsinya. 

 

Tabel 2. Tegangan ouput potensiostat 

 

Waktu 

Tegangan output (volt)  per 

konsentrasi uji Pb (II) dalam mgL-1 

0.05 0.1 0.25 0.5 

00:00.0 6.325 7.334 8.381 8.891 

00:02.0 6.268 7.603 8.501 8.873 

00:04.0 6.265 7.86 8.466 8.913 

00:06.0 6.33 7.899 8.493 8.961 

00:08.0 6.329 7.876 8.497 8.985 

00:10.0 6.361 7.897 8.399 8.986 

00:12.0 6.361 7.938 8.211 8.99 

00:14.0 6.361 7.939 8.295 8.989 

00:16.0 6.363 7.941 8.465 8.965 

00:18.0 6.363 7.902 8.521 8.964 

00:20.0 6.364 7.924 8.524 8.967 

00:22.0 6.364 7.928 8.525 8.944 

00:24.0 6.363 7.929 8.549 8.919 

00:26.0 6.364 7.933 8.523 8.917 

00:28.0 6.385 7.911 8.544 8.84 

00:30.0 6.386 7.909 8.544 8.834 

00:32.0 6.386 7.909 8.544 8.836 

00:34.0 6.386 7.912 8.548 8.976 

00:36.0 6.41 7.916 8.548 8.972 

00:38.0 6.535 7.94 8.547 8.949 

00:40.0 6.537 7.937 8.57 8.949 

00:42.0 6.558 7.929 8.592 8.948 

00:44.0 6.559 7.932 8.593 8.946 

00:46.0 6.56 7.933 8.59 8.946 

00:48.0 6.586 7.934 8.567 8.97 

00:50.0 6.586 7.957 8.59 8.893 

00:52.0 6.587 7.962 8.59 8.863 

00:54.0 6.587 7.958 8.569 8.845 

00:56.0 6.587 7.954 8.571 8.846 

00:58.0 6.586 7.924 8.574 8.878 

01:00.0 6.586 7.928 8.626 8.879 

 

 

 
Gambar 7. Linearitas tegangan output potensiostat 

 

 

4. Kesimpulan  
 

Berdasarkan penelitian, potensiostat sudah 

mampu memberikan tegangan keluaran. 

Potensiostat diterapkan pada elektroda sensor 

deteksi timbal (Pb) dengan konsentrasi larutan uji 

bervariasi yaitu  0.05 mgL-1,  0.1 mgL-1, 0.25 mgL-

1, 0.5 mgL-1. Hasil menunjukkan besar tegangan 

output rata-rata untuk masing-masing sampel 

larutan uji adalah sebesar 6.43 volt, 7.89 volt, 8.51 

volt dan  8.92 volt.  Lineritas sensor yang diuji 

dengan menggunakan potensiostat ini sebesar 

70.2%,. Hal  tersebut memperlihatkan  bahwa 

potensiostat dapat bekerja sesuai dengan fungsinya 

dan terjadi respon yang baik terhadap elektroda 

sensor ketika didalam elektroanalitik (larutan uji 

standar).  
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Abstrak 
 

Pengenalan terhadap sidik jari sangat dibutuhkan terutama untuk pengenalan identitas seseorang dari sifatnya 

yang uniq.Pada saat pengambilan data sering ditemui kesalahan dan kesulitan pada pengambilan data maka perlu 

dilakukan identifikasi kesalahan pada sidik jari tersebut. identifikasi,sering ditemui adanya kerusakan citra sidik jari 

berupa sidik jari kotor, sidik jari berminyak, sidik jari sebagian, sidi jari rotasi. Kerusakan citra sidik jari mengakibatkan 

citra sidik jari sulit dikenali karena  ciri citra sidik jari banyak yang hilang.Untuk itu kita  menentukan parameter bahwa 

sebuah citra sidik jari dikatakan rusak kemudian mencari ekstraksi ciri yang berbeda dari jenis kerusakan citra sidik jari. 

Untuk menghindari kerusakan citra sidik jari, dilakukan penelitian mengenai deteksi kerusakan citra sidik jari 

diantaranya sidik jari , diantaranya sidik sidik jari kotor,sidik jari berminyak, sidik jari sebagian,sidik jari 

rotasi.Sedangkan ekstraksi ciri menggunakan pemisah luasan defect dan non defect dan deteksi menggunakan metode 

Learning Vector Quantization (LVQ). Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwasannya dengan training dan neuron 

yang besar kecenderungannya hasil akurasi semakin baik tersebut citra sidik jari sebagian akurasi mencapai 100%, citra 

sidik jari kotor 85%, sidi jari berminyak 96,6%, sidik jari rotasi 85 %. 

 

 

Kata kunci: Jenis Kerusakan Sidik jari, Feature Ekstraction, Metode Learning Vector Quantization (LVQ)  

 

 

SISTEM DETEKSI KERUSAKAN SIDIK JARI DENGAN MENGGUNAKAN LUASAN CITRA 

MENGGUNAKAN METODE LEARNING VECTOR QUANTIZATION UNTUK PENENTUAN 

JENIS  KERUSAKANNYA 

Abstract 
 Recognition of fingerprints is needed especially for recognition of one's identity from its unique nature. 

When data retrieval is often encountered errors and difficulties in data retrieval, it is necessary to identify errors in the 

fingerprint. identification, often encountered damage to the fingerprint image in the form of dirty fingerprints, oily 

fingerprints, partial fingerprints, rotational fingerprints. Damage to the fingerprint image results in the fingerprint 

image being difficult to recognize because many fingerprint image traits are missing. For that we determine the 

parameters that a fingerprint image is said to be damaged then look for extraction of different features from the type of 

damage to the fingerprint image. 

 To avoid damage to the fingerprint image, a study was conducted on the detection of damage to fingerprint 

images including fingerprints, including dirty fingerprints, oily fingerprints, partial fingerprints, rotational fingerprints. 

While feature extraction uses separator area defects and non defects and uses detection Learning Vector Quantization 

(LVQ) method. The results obtained from the study that the training and neurons tend to be the better the accuracy 

results, the partial fingerprint image accuracy reaches 100%, 85% dirty fingerprint image, oily fingerprint 96.6%, 85% 

rotational fingerprint. 

 

 

Keywords: Type of Fingerprint Damage, Feature Ekstraction, Learning Vector Quantization (LVQ) Method 
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1. Pendahuluan 
Dalam perkembangan teknologi yang 

sudah semakin maju, pelayanan dan keamanan 

kepada masyarakat juga ditingkatkan. Untuk 

mencegah terjadinya pemakaian identitas yang 

sama,digunakan teknologi biometrik. 

Pada dasarnya,  setiap orang memiliki 

identitas yang unik, hanya dimiliki oleh dirinya 

sendiri tanpa ada kesamaan dengan orang 

lain.Sistem biometrik dapat digunakan untuk 

identifikasi pada berbagai kondisi sosial termasuk 

penyelidikan kejahatan dan tindak kriminal.Sistem 

biometrik adalah sistem untuk melakukan 

identifikasi dengan menggunakan  ciri-ciri fisik 

khusus seperti sidik jari (fingerprint),wajah,iris, 

retina mata dan suara.Sedangkan untuk tingkah 

laku yang digunakan sebagai pengenal diantaranya 

cara berjalan,kecepatan kedipan mata,bentuk dan 

cara tanda tangan.Teknologi biometrik memiliki 

beberapa kelebihan seperti tidak mudah hilang, 

tidak dapat lupa,tidak bisa dipalsukan, dan tidak 

mudah rusak 

Diantara seluruh indikator biometrik,sidik jari 

memiliki keandalan yang sangat tinggi dan sering 

digunakan oleh para ahli forensic didalam 

investigasi kriminal untuk mengungkap 

kejahatan.Efektivitas sistem deteksi kerusakan  

sidik jari bertujuan untuk menentukan jenis 

kerusakan sidik jari.Kendala utama dalam 

pengenalan sidik jari dengan metode  berbasis 

minutiae,pada umumnya citra sidik jari memiliki 

kualitas yang rendah, disebabkan oleh jenis kulit 

(berminyak, kering, cacat).Oleh karena itu, 

perbaikan kualitas citra sidik jari seharusnya 

menjadi salah satu prioritas utama sebelum 

mengidentifikasi parameter-parameter yang berupa 

ciri (feature)dari objek didalam citra, untuk 

selanjutnya parameter tersebut digunakan dalam 

mengiterpretasi citra untuk dapat diektraksi ciri dari 

citra tersebut. Untuk mencegah terjadinya 

pengulangan data dibuat sistem informasi yang 

dapat mengidentifikasi kerusakan sidik jari. Dapat 

ditentukan 5 jeniskerusakan citra sidik jari, 

diantaranya : sidik jari normal,sidik jari kotor,sidik 

jari berminyak,sidik jari sebagian,dan sidik jari 

rotasi. Sidik jari sebagai salah satu masalah 

kompleks yang tidak memiliki model matematis 

yang jelas akan dijadikan sebagai bahan masukan 

Jaringan Saraf tiruan(JST)(sharat-handbook 

2006)Salah satu metode yang dapat melakukan 

proses identifikasi jenis kerusakan sidik jari dalam 

JST adalah metode Backpropagation.Metode ini 

akan memberikan umpan maju pola pelatihan 

input,tahap pemropagasi balik error dan tahap 

pengaturan  

berminyak,dan kesalahan tersebu ttidak terdeteksi  

,kendala ini menyebabkan banyak pengulangan 

pengambilan data maupun pencocokan data. 

Kondisi ini membuang banyak waktu dan tenaga 

untuk mengulanginya,dengan kesalahan dari 

pengambilan sidik jari menjadikan data sulit 

dibaca,untuk itu dibut penelitian untuk deteksi 

kesalahan pengambilan sidik jari pada 5 kesalahan 

pengambilan sidik jari diantaranya : sidik jari 

normal,sidik jari kotor,sidik jari berminyak,sidik 

jari sebagian,dan sidik jari rotasi. Pengenalan ciri 

citra sidik jari di representasikan menjadi sebuah 

vector dan dilanjutkan dengan methode LVQ untuk 

mengklasifikasi vektor-vektor input memiliki nilai 

yang mendekati atau hampir sama untuk  

mengelompokkan dalam pola yang sama 

 Sidik jari 

Sidik jari merupakan salah satu sitem 

biometrik yang banyak diterapkan, hal ini 

dikarenakan sifat sidik jari yang uniqness dan sidik 

jari yang tidak pernah berubah. Berdasarkan dari 

pola garis pola garis (ridge) dan lembah (valley), 

sidik jari dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelas 

utama, yaitu: Arch, Loop dan Whorl (Prabakar). 

 

 

Gambar 1. Klasifikasi pada sidik jar Arch, Loop 

dan Whorl (Prabakar) 

Dari klasifikasi ini dapat di bagi menjadi beberapa 

subklasifikasi(prabak 

ar), yaitu : 

• Arch dibagi menjadi arch dan tented arch, dari 

beberapa populasi arch mempunyai presentasi 

sebesar 5% 

• Loop dibagi menjadi left loop, right loop dan 

double loop. Berbeda dengan arch, jumlah 

individu yang mempunyai klasifikasi loop sangat 

besar yaitu sebesar 60 % 

• Whorls pada klasifikasi ini jumlah prosentasi 

individu sebesar 35% 

 Jenis Kesalahan Pengambilan sidik jari 

Arch Loop Whorl 
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Hasil dari pengambilancitra sidik jari 

ditentukan dari kualitas sensor dan kondisi sidik 

jari yang diambil.Kondisi citra sidik jari normal 

(neutral ) dapat diperoleh bila sensor kondisinya 

baik dan tidak ada kerusakan pada kondisi sidik 

jari, baik berupa kotor maupun salah letak.Adapun 

kerusakan yang sering terjadi adalah Sidik jari 

kotor, sidik jari berminyak, sidik jari sebagian dan 

sidik jari rotasi.  Sidik jari kotor dapat terjadi bila 

terkena tinta, debu, abu dan tanah,sedang sidik jari 

berminyak dapat terjadi bila terkena oli,minyak 

rambut dan minyak goreng.Kerusakan citra sidik 

jari yang disebabkan letak yang tidak benar, pada 

sidik jari sebagian dapat terjadi bila letak sidik jari 

hanya sebagian saja yang dibaca sensor (core tidak 

kelihatan).Untuk sidik jari rotasi dapat terjadi bila 

letak sidik jari tidak lurus ke tengah tetapi agak 

miring.  Hal ini akan mengakibatkan hasil yang 

didapat tidak sesuai dengan yang  diharapkan. 

Adapun contoh untuk citra sidik jari yang 

mengalami kerusakan dapat digambarkan seperti 

dibawah ini : 

 

   

 

 

 

 

 Pengolahan Citra 

Pada pengolahan citra adalah pemrosesan 

citra, khususnya menggunakan komputer menjadi 

citra yang lebih baik  

Thresholding 

 Konversi dari citra hitam putih kecitra 

biner dilakukan dengan operasi thresholding. 

Operasi pengambangan mengelompokkan derajat 

keabuan setiap pixel kedalam 2 kelas, hitam dan 

putih.Dua pendekatan yang digunakan  dalam 

operasi pengambangan adalah global image 

thresholding dan  locally adaptive image 

thresholding 

global image thresholding 

Setiap pixel didalam citra dipetakan ke dua 

nilai  1 atau 0 dengan fungsi pengambangan: 


Tjifjif gB 







 ),(0),(

1

  

   (2.4) 

),( jif g adalah citra hitam 

putih, ),( jifb adalah citra biner, dan T adalah 

nilai ambang yang dispesifikasikan.Dengan 

operasi pengambangan tersebut, objek dibuat 

berwarna gelap (1 atau hitam) sedangkan latar 

belakang berwarna terang (0 atau putih). 

Nilai ambang T dipilih sedemikian sehingga 

galat yang diperoleh sekecil mungkin. Cara 

yang umum menentukan nilai T adalah dengan 

membuat histogram citra,jika citra 

mengandung satu buah objek dan latar 

belakang mempunyai nilai intensitas yang 

homogen,maka citra tersebut umumnya 

mempunyai histogram bimodal. Nilai T dipilih, 

pada minimum lokal yang terdapat diantara 

dua puncak dengan cara ini tidak hanya 

konversi citra hitam putih kebiner, tetapi 

sekaligus melakukan segmentasi objek dari 

latar belakang yang.  

 

Konversi ke Citra Biner 

 Citra biner  hanya mempunyai dua nilai 

derajat keabuan hitam dan putih.Pixel-pixel objek 

bernilai 1 dan pixel-pixel latar belakang bernilai 

0.Pada waktu menampilkan gambar 0 adalah putih 

dan 1 adalah hitam.Pengkonversian  citra hitam 

putih (grayscale) menjadi citra biner dilakukan 

untuk mengidentifikasi keberadaan objek, yang 

dapat dipresentasikan sebagai daerah (region) 

didalam citra.Misalnya jika ingin memisahkan 

(segmentasi) suatu objek dari gambar latar 

belakangnya. Citra biner(hitam putih) 

merupakan citra yang banyak dimanfaatkan untuk 

keperluan fingerprint yang sederhana seperti 

pengenalan angka dan huruf.Untuk mengubah 

suatu citra grayscale menjadi citra biner, 

sebetulnya prosesnya sama dengan threshold yaitu 

mengubah kuantisasi citra .Untuk citra dengan 

derajat keabuan 256, maka  nilai tengah adalah 128 

sehingga untuk mengubah menjadi citra biner dapat 

dituliskan : 

Jika x<128 maka x=0,jika tidak maka x=255. 

    

                                                                                                   

(a)           (b) 

(a) (c) (b) (d) (e) 

Gambar 2 Berbagai Macam Hasil Pengambilan 

Sidik Jari: (a) Sidik Jari Normal,(b) Sidik Jari 

Kotor,(c) Sidik Jari Berminyak, (d) Sidik Jari 

Rotasi, (e) Sidik Jari Sebagian.(sharat handbook) 
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Gambar 3 Proses Konversi Binerisasi (a) citra 

asli,(b) hasil binerisasi [5]Rinaldi munir 

2006) 

  

 Segmentasi Citra Biner 

Proses awal yang dilakukan dalam 

menganalisi objek didalam citra biner adalah 

segmentasi objek. Proses segmentasi bertujuan 

mengelompokkn pixel-pixel objek menjadi wilayah 

(region) yang merepresentasikan objek: 

Adapun dua pendekatan yang digunakan dalam 

segmentasi objek: 

1. Segmentasi berdasarkan batas wilayah 

(tepi dari objek). 

Pixel-pixel tepi ditelusuri sehingga 

rangkaian pixel yang menjadi batas 

(boundary) antara objek dengan latar 

belakang dapat diketahui secara 

keseluruhan. 

2. Segmentasi ke bentuk-bentuk dasar 

misalnya segmentasi huruf menjadi garis-

garis vertikal dan horisontal, segmentasi 

objek menjadi bentuk lingkaran. 

                                           
  (a)                             (b) 

Gambar 4 Proses pemisahan (a) gambar asli 

(b) hasil segmentasi(Matlab). 

 

 

2 . Metode Penelitian 
Merupakan suatu metode untuk 

melakukan pelatihan terhadap lapisan-lapisan 

kompetitif yang terawasi.Suatu lapisan kompetitif 

akan secara otomatis belajar untuk 

mengklasifikasikan vektor-vektor input.Jika dua 

vektor input memiliki nilai yang mendekati atau 

hampir sama maka dalam lapisan kompetitif akan 

mengenali kedua vektor input tersebut pada kelas 

yang sama. Jadi LVQ adalah metode untuk 

klasifikasi(pengelompokkan) pola dan memiliki 

output yang mewakili dari kelas tertentu. 

 

 Arsitektur LVQ 
Arsitektur jaringan saraf LVQ pada 

dasarnya sama dengan Kohenen Self Organizing 

Map(tanpa suatu struktur topologis yang 

diasumsikan untuk output). 

Arsitekturnya terdiri dari lapisan input, 

lapisan kompetitif (lapisan tersembunyi /hidden 

Layer),dan lapisan output seperti pada gambar 

2.24. Masing-masing output memiliki kelas yang 

sebelumnya telah dibentuk dan dikenali dari hasil 

pelatihan jaringan saraf LVQ ini.  

Lapisan kompetitif akan belajar secara 

otomatis untuk melakukan klasifikasi terhadap 

vektor input yang diberikan.  

Apabila beberapa vektor input memiliki 

jarak yang sangat berdekatan, maka vektor input 

tersebut akan dikelompokkan dalam kelas yang 

sama. Gambar 5 Menunjukkan jaringan LVQ 

dengan 6  unit pada lapisan input, dan 2 unit 

(neuron) pada lapisan output.  

 

x1

x6

x5

x4

x3

x2

x-w1

x-w2

F1

F2

y_in1

y_in2

        y1

    y2

 

Gambar 5. Arsitektur LVQ 

 

Algoritma Learning vector Quantization (LVQ) 

 Algoritma LVQ bertujuan akhir mencari 

nilai bobot yang sesuai untuk mengelompokkan 

vektor-vektor input kedalam kelas tujuan yang 

telah diinisialisasi pada saat pembentukan Jaringan 

LVQ. Sedangkan algoritma pengujiannya adalah 

menghitung nilai output, yang terdekat dengan 

vektor input, atau dapat disamakan dengan proses 

pengklasifikasian (pengelompokkan). Dimana nilai 

vektor yang berdekatan dikelompokkan kedalam 

kelas yang sama sesuai dengan hasil perhitungan 

dengan mencari nilai kelas terdekat.[3] Sri 

Kusumadewi “ 

Perbaikan bobot pada metode Learning Vector 

Quantization (LVQ) adalah: 

Jika T = jC  maka: 

))(()()( lamawxlamawbaruw jjj   Jik

a maka jCT  : 

))(()()( lamawxlamawbaruw jjj    
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Gambar 6 Algoritma Pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Sistem 

Blok diagram sistem Identifikasi 

keasalahan dari pengambilan sidik jari secara 

realtime adalah sebagai berikut:  

 

 
 Normal 

 
Sebagian 

 
Rotasi 

 
Kotor 

 
Berminyak 
 

 

 

 Proses Identifikasi     

Proses identifikasi merupakan proses 

pencocokan yang dilakukan dengan mencari data 

dari database yang cocok dengan sidik jari yang 

diujikan. Dalam proses ini, hal pertama  yang 

dilakukan adalah melakukan akuisisi terhadap 

sampel sidik jari. Pada penelitian ini  

dilakukan proses identifikasi terhadap 

masing-masing user dengan menggunakan variasi 

sidik jari sebagai berikut : sidik jari normal, sidik 

jari kotor,sidik jari berminyak,sidik jari sebagian 

dan dirotasikan. Jika program memberikan 

keputusan untuk menolak user tertentu, maka 

proses identifikasi untuk user tersebut akan 

memberikan keterangan jenis kesalahan. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
Dalam penelitian ini pengambilan data 

terhadap         70 Mahasiswa dengan mengambil  

data sidik jari dalam 5 jenis kesalahan baik kondisi 

kotor maupun letak sidik jari .data diteliti untuk 

mendapatkan data yang nanti akan digunakarn 2/3 

untuk data training maupun 1/3 untuk data 

testing.Untuk itu metode yang akan dipakai yaitu  

Metode LVQ untuk mengklasifikasi data  yang 

digunakan untuk mendeteksi jenis kesalahan data 

yang diambil dari sensor sidik jari berupa 5 jenis 

data sidik jari. hasil pendeteksian dibedakan 

kesalahan yang terjadi yang dibandingkan dengan 

data tamplate yang ada.Dari data yang berbeda 

dalam kondisi sidik jari terbaca 

sebagian,kotor,rotasi dan berminyak.Hasil dari data 

tersebut di Extraksi terlebih dahulu untuk 

mendapatkan suatu ciri yang dapat mengenali sidik 

jari secara cepat .Setelah mengalami proses 

pengenalan sidik jari kemudian hasilnya akan 

dicocokkan dengan semua template yang ada untuk 

menghasilkan kecepatan identifikasi diperlukan 

algoritma yang baik dengan mencari pola yang 

yang terdekat,misalkan dengan mencari ciri yang 

berbeda dari hasil pengambilan sidik jari.  

 

Tabel 1. Hasil Pengenalan Citra Sidik Jari Normal 

dengan  Rotasi 

neuron 10,learning rate0.01 
Kelas menggunakan LVQ 

 

Epoch(Trainning) Waktu(detik) Akurasi(%)   

10 498.17 83.3% 

25         1130 85% 

50 2120.6 85% 

75 3124 85% 

100 4143.7 85% 

   

 

 

Tabel 2. Hasil Pengenalan Citra Sidik Jari 5 klas 

menggunakan LVQ 

 

neuron 10,learning rate 0.01 

Epoch(Trainning) Waktu(detik) Akurasi(%)   

10 1097 72% 

25 2625.5 82% 

50 5167.1 86.4% 

75 7726.8 86.5% 

100 10785 86.6% 

 

4.Kesimpulan : 
Setelah dilakukan pengujian dengan 

menggunakan ekstraksi ciri luasan Hasil yang 

diperoleh  menunjukkan penambahan neuron dan 

pelatihan yang tepat akan  mendapatkan hasil yang 

optimal .Pada Deteksi sidik jari normal,sidik jari 

kotor,sidik jari rotasi,sidik jari sebagian dan 

berminyak mencapai rata-rata 85% 

. 

5. Daftar Acuan 
 

Paper dalam jurnal 

Result 

Feature 

Ekstractio

n 

Classification 

Classification Data 

Feature 

Ekstraction 

 

Learning Process 

Classification 

Testing Process 

Gambar 7. Identifikasi Kesalahan 

Pengambilan Sidik Jari 
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Abstrak 

 
Artikel ini membahas tentang penggunaan sensor load cell sebagai sensor berat pada alat penyortir koper. Pada 

umumnya sistem penyortir koper di bandar udara dilengkapi alat penimbang berat. Menimbang berat kargo pesawat 

menjadi salah satu upaya mewujudkan keselematan penerbangan. Setiap koper yang disortir perlu ditimbang beratnya 

untuk mencegah kelebihan muatan. Informasi berat kargo harus dengan mudah diakses oleh petugas bandar udara. Oleh 

karena itu, penting membuat alat penimbang berat koper dengan akurasi tinggi dan terpantau. Pembuatan model alat 

sortir koper menggunakan sensor load cell sebagai pendeteksi berat koper. Koper di modelkan dalam bentuk box. 

Pendeteksian berat box dilakukan dengan cara membebani sensor load cell yang diletakkan dibawah casing akrilik. 

Nilai tegangan analog dari sensor load cell dikonversi menjadi digital oleh ADC HX711. Data digital diolah menjadi 

nilai berat dengan satuan gram oleh mikrokontroler Arduino Mega2560. Nilai berat box ditampilkan pada PC. Hasil uji 

penimbangan berat koper berkisar antara 50-100 gram didapatkan rata – rata error 2,2%. Nilai berat yang terdeteksi 

ditampilkan melalui PC agar memudahkan petugas bandar udara mengakses informasi berat kargo pesawat.  

 

 
Kata Kunci: Arduino Mega2560, Box, HX711, Sensor load cell, sistem penyortir, Koper 

 

 

 

APPLICATION OF LOAD CELL SENSORS ON SUITCASE SORTING MODEL 

BASED ON MICROCONTROLLER ARDUINO 
  

Abstract 

 

This article discusses application of a load cell sensor as a weight measurement sensor on a luggage sorter. In general, 

the luggage sorting system in the airport is equipped with a weighting sensor. Considering the weight of aircraft cargo 

is one of the aviation safety efforts. Every sorted suitcase needs to be weighed to prevent overloading. Information of 

cargo weight must be easily accessed by airport officials. Therefore, it is important to create a weight measurement 

device with high accuracy and monitored. Modeling of luggage sorters using load cell sensor as a measurement device 

for weight a suitcase. The suitcase is modeled in a box form. Measurement weight of box by put the load cell sensor 

placed under acrylic casing. Analog voltage value of the load cell sensor is converted to digital by ADC HX711. Digital 

data is processed into a weight value with units of gram by the Arduino Mega2560 microcontroller. The weight value of 

box is displayed on the PC. The test results for weighing box ranging from 50 – 100 grams obtained an average error of 

2,2%. Detected weight values are displayed on a PC to make it easier for airport officials to access aircraft cargo 

weight information. 

 

 
Keywords: Arduino Mega2560, Box, HX711, Load cell sensor, Sorting system, Suitcase 
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1. Pendahuluan 
 

Pada umumnya penangangan pesawat di bandar udara 

(ground handling) mempunyai fungsi dan peranan 

penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. 

Ground Handling meliputi proses penanganan 

penumpang untuk lapor diri (check-in) sampai 

penumpang masuk ke dalam pesawat dan pintu ditutup. 

Ground handling juga meliputi penanganan bawaan 

koper atau tas yang masuk ke kargo pesawat. Terdapat 

peristiwa yang berkaitan dengan peran dan tanggung 

jawab ground handling, diantaranya peristiwa pesawat 

Boeing B737-200 yang dioperasikan Mandala, 

mengalami kecelakaan di kota Medan. Menurut berita 

bahwa kargo pesawat dipenuhi buah durian salah satu 

penumpang yang mengakibatkan kelebihan beban 

(overload) [1]. Kasus kelebihan beban kargo pesawat 

melatarbelakangi dibuatnya alat penimbang dengan 

mengaplikasian sensor Load Cell. Alat penimbang 

diletakkan pada sistem sortir koper di bandar udara. 

 

Load cell merupakan transducer pengubah gaya tekan 

menjadi sinyal elektrik terdiri dari empat buah strain 

gauge dengan konfigurasi jembatan wheatstone [2]. 

Sinyal keluaran analog dari load cell memiliki besaran 

milivolt sehingga memerlukan penguatan dari penguat 

instrument [3]. Modul penguat HX711 menguatkan 

sinyal keluaran analog dari sensor load cell dan 

dikonversi menjadi data digital [4]. Modul penguat 

HX711 dikoneksikan ke mikrokontroler Arduino 

Mega2560 sebagai data masukkan yang kemudian 

diolah menggunakan bahasa pemrograman komputer 

[5]. Arduino Mega2560 memiliki prosesor Atmega 

AVR dan deprogram menggunakan Bahasa 

pemrograman C++ [6]. Hardware Arduino Mega2560 

merupakan mikrokontroler yang berbasiskan AVR dan 

ATMEL yang didalamnya sudah diberi bootloader dan 

standart pin I/O [7]. Konveyor berfungsi mengangkut 

atau memindahkan bahan-bahan industri yang 

berbentuk padat [8].  

 

Pengaplikasian sensor loadcell sebagai penimbang 

koper penumpang pada sistem sortir koper di bandar 

udara. Hasil timbangan dikirimkan ke arduino dan 

ditampilkan pada PC. Petugas bandar udara dapat 

memantau berat koper sehingga mengurangi kesalahan 

penimbangan pada proses check-in. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian aplikasi sensor load cell pada model 

alat/sistem sortir koper berbasis mikrokontroler Arduino 

mega2560. Metode penelitian; perancangan, realisasi 

alat, pengujian alat/sistem, penentuan variabel untuk 

pengambilan data, dan analisis data untuk membuktikan 

kinerja penggunaan sensor-sensor. 

 

 

2.1 Perancangan Alat/Sistem 

 

Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alir atau 

sesuai Flowchart (Gambar 1), dan perancangan atau uji 

alat sesuai Blok Diagram (Gambar 2). 

 

 
 
Gambar 1. Flowchart Sistem Keseluruhan 
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Gambar 2. Blok Diagram Sistem 
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2.2 Instalasi Modul-modul dan Sensor 

 

Sensor Load Cell sebagai pendeteksi berat box yang 

diletakkan di atas casing akrilik. Modul HX711 

mengkonversi tegangan analog dari sensor load cell 

menjadi data digital. Sinyal output digital direkayasa 

oleh mikrokontroler Arduino Mega2560 menjadi satuan 

gram dan menampilkan hasilnya pada PC. 

 

 

2.3 Pengujian Modul Mekanik-Elektrik 

 

Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian mekanik dan 

elektrik didukung dengan pengujian program yaitu: 

1. Uji Mekanik 

Pengujian mekanik untuk memastikan fungsi motor 

DC, solenoid valve, dan motor servo berfungsi. 

2. Uji Elektrikal 

Memastikan komunikasi antar modul melalui 

berbagai pengukuran elektrikal tegangan atau arus. 

Maksud dari pengujian ini untuk mengantisipasi 

short circuit jika antar modul telah terkoneksi. 

3. Uji Program 

Pengujian program pada sistem secara partisi (sub 

program), dan uji program keseluruhan setelah 

modul-modul terkoneksi/teruji secara mekanik 

sesuai fungsinya. Pengujian data hasil pengukuran 

dikonversi dan ditampilkan dengan program. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Instalasi Mikrokontroler, Modul HX711, dan 

Sensor Load Cell 

 

Konfigurasi rangkaian koneksi (Gambar 3) sensor load 

cell, HX711, dan Arduino Mega2560. Sensor load cell 

(Gambar 4) berkapasitas 1 kg dipilih karena berat box 

berkisar antara 50 – 100 gram. Modul HX711 (Gambar 

5) sebagai instrumen penguat mengkonversi sinyal 

analog menjadi digital Kabel merah, hitam, putih, dan 

hijau pada sensor load cell dihubungkan secara 

berurutan dengan pin E+, E-, A-, A+ pada HX711. Pin 

VCC pada modul HX711 dihubungkan ke pin +5V 

Arduino Mega2560. Pin GND pada modul HX711 

dihubungkan ke pin GND arduino mega2560. 

 
Gambar 3. Konfigurasi Rangkaian Koneksi 

 

 

Keterangan Gambar 4 

1. 
Kabel 

Merah 
: 

Input 

tegangan 

2. 
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: 

Input 
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3. 
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Putih 
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Output 
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4. 
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: 

Output 
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5. Silikon Perekat 

Gambar 4. Load Cell 

 

 

 
 

Gambar 5. Modul HX711 

 

 

3.2 Cara Kerja Alat 

 

(1). Scanner barcode memindai barcode yang 

tertempel pada box. Barcode berisi informasi nama 

penumpang, tujuan, maskapai, berat box, dan 

waktu keberangkatan.  

(2). Barcode teridentifikasi dengan database 

(3).  Arduino mega2560 mengirim instruksi ke PLC 

melalui protokol modbus RTU RS-485 untuk 

mengaktifkan solenoid 1.  

(4). Silinder mendorong box ke konveyor menuju load 

cell untuk ditimbang beratnya.  

(5). Informasi berat box dimasukkan ke database.  

(6). Arduino Mega2560 mengirim instruksi ke PLC 

untuk mengaktifkan solenoid 2. 

(7). Konveyor membawa box melewati sensor 

proximity  

(8). Lengan robot aktif untuk menyortir box ke wadah 

pemisah. Parameter tujuan penumpang digunakan 

untuk menyortir box. 

 

3.3 Hasil Uji Sistem Secara Elektrik dan Program 

 

Sebelum sistem keseluruhan terinstalasi perlu diuji 

masing-masing koneksi secara partisi. Pengujian sensor 
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load cell, output tegangan berupa data analog yang 

dikonversi oleh modul ADC HX711 menjadi data 

digital. Hasil konversi direkayasa oleh mikrokontroler 

Arduino Mega2560 untuk ditampilkan pada serial 

monitor dengan satuan gram. Koneksi modul-modul 

tersebut telah teruji (Gambar 6) dan hasil uji sensor 

ditampilkan datanya di serial monitor (Gambar 7). 

 

 
 
Gambar 6. Instalasi Sensor Load Cell 
 

 

 
 
Gambar 7. Tampilan di serial monitor 

 

 

Keseluruhan hasil uji modul sensor load cell telah 

menunjukkan bahwa keseluruhan modul siap 

dikoneksikan. 

 

3.4 Hasil Pengukuran dan Analisis Data 

 

Pengujian berat box dilakukan dengan cara meletekkan 

box diatas casing akrilik yang telah terpasang sensor 

load cell dibawahnya. Hasil pengukuran dicatat 

kemduian dibandingkan dengan hasil menggunakan 

timbangan konvensional 

 
Tabel 1. Data Hasil Timbang Rata-rata Berat Box 

 

Benda Ke- 

Berat Benda (gram) 

Error (%) Timbangan 

konvensional 
Load Cell 

1 27.1 27.4 1.3 % 

2 31.1 32 .2 3.4 % 

3 33.2 34.2 2.8 % 

4 50.9 51.9 1.8 % 

5 67.1 68.3 1.7 % 

 

 

 
 
Gambar 8. Grafik Data Hasil Timbang Rata-rata Benda 

 

 

Hasil keseluruhan pengujian menggunakan sensor load 

cell dan timbangan konvensional. Pengujian dilakukan 

dengan menimbang berat box 1, benda 2, benda 3, 

benda 4, dan benda 5. Data yang didapatkan dari hasil 

percobaan yaitu data berat benda yang diukur 

menggunakan timbangan konvensional, berat benda 

yang diukur menggunakan sensor load cell, dan error. 

Berdasarkan hasil analisis pada table 1, error rata-rata 

sebesar 2,2%. 

 

4. Kesimpulan 
 

Instalasi sensor load cell pada pemodelan sistem sortir 

koper membutuhkan HX711 sebagai penguat tegangan 

load cell. Load cell dapat menimbang berat dari 1 gram 

hingga 100 gram. Kinerja sensor load cell mempunyai 

rata-rata error 2,2%  
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Abstrak  
 

Seiring dengan pesatnya penggunaan kendaraan bermotor mengakibatkan beberapa titik kemacetan pada persimpangan 

jalan. Di Indonesia untuk mengurai kemacetan tersebut masih menggunakan lampu lalu lintas dengan metode fixed time 

dan terkadang menggunakan bantuan polisi. Penelitian bertujuan untuk mengadaptasi kecerdasan polisi untuk mengatur 

lampu lalu lintas pada suatu persimpangan dengan menggunakan metode fuzzy logic tipe mamdani sebagai pengambil 

keputusan lama nyala lampu hijau dan metode citra digital deteksi tepi tipe prewitt sebagai pengindra kepadatan pada 

suatu simpang. Hasil penelitian berupa skenario pengadalian lampu lalu lintas dua masukan fuzzy yang disimulasikan 

pada sebuah simulator tiga simpang dengan masukan pertama berupa persentase kepadatan tiap simpang hasil dari 

pengolahan citra metode deteksi tepi, serta nyala lampu hijau sebelumnya sebagai maskan fuzzy kedua. Adapun keluaran 

yang dihasilkan fuzzy logic berupa lama waktu hijau pada suatu simpang. Pengolahan citra pada suatu simpang diolah 

menggunakan prangkat lunak MATLAB, sedangkan algoritma fuzzy logic disimpan pada sebuah mikrokontroler yang 

dapat memberikan aksi berupa penyalaan lampu lalu lintas di tiap simpang. skenario simulasi lampu lalu lintas yang 

diterapkan adalah fase aktif maka lampu hijau disebuah simpang sangat berpengaruh kepada lama lampu hijau yang akan 

diberikan kepada simpang berikutnya, karena lampu hijau sebelumya menjadi waktu tunggu untuk lampu hijau berikutnya. 

 
Kata kunci: lampu lalu lintas, deteksi tepi, kepadatan,  fuzzy logic, 

 

Abstract 
 

Along with the rapid use of motorized vehicles resulting in several congestion points at crossroads. In Indonesia to 

unravel the congestion, it still uses traffic lights using the fixed time method and sometimes uses police assistance. The 

research aims to adapt the police intelligence to regulate traffic lights on an intersection using the mamdani type fuzzy 

logic method as the decision maker for the long green light and the Prewitt type edge detection digital image method as 

sensing density in a crossing. The result of the research is a scenario of controlling two fuzzy input lights which is 

simulated in a simulator of three intersections with the first input in the form of a percentage of density per intersection 

resulting from the edge detection method image processing, as well as the previous green light as the second fuzzy problem. 

The output produced by fuzzy logic is in the form of long green time at an intersection. Image processing on an intersection 

is processed using MATLAB software, while the fuzzy logic algorithm is stored on a microcontroller that can provide 

action in the form of igniting traffic lights at each intersection. The scenario of the traffic lights simulation that is applied 

is the active phase, the green light in an intersection is very influential on the length of the green light that will be given 

to the next intersection, because the previous green light is the waiting time for the next green light. 

 

Keyword: traffic light, edge detection, dencity,  fuzzy logic, 

 

1. Pendahuluan 
 

Di Indonesia khususnya kota-kota besar jumlah 

kendaraan bermotor kian meningkat. Peningkatan jumlah 

kendaraan khususnya di kota-kota besar membuat 

kemacetan menjadi salah satu masalah penting yang 

harus diselesaikan [1]. Salah satu jalan yang sering 

mengalami kemacetan adalah di persimpangan. Keadaan 

tersebut dapat diamati pada sebuah persimpangan dan 

didapat banyak antrian kendaraan disetiap ruasnya. 

 

Pada aplikasinya, untuk mengurai antrian pada sebuah 

persimpangan jalan tersebut ditempatkan lampu lalu 

lintas. Lampu lalu lintas khususnya di Indonesia sebagian 

besar masih menggunakan pengaturan penyalaan dengan 

durasi waktu yang tetap di tiap simpangnya [2]. Secara 

konvensional, waktu yang ditentukan setiap simpangan 

menggunakan metode statistik berdasarkan penelitian 

dan pengamatan [3]. 

 

Pengaturan lampu lalu lintas konvensional bersifat kaku 

yaitu durasi waktu yang tetap pada setiap harinya. Seiring 
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dengan arus di persimpangan tidak menentu, maka 

diperlukan sebuah alternatif untuk menentukan durasi 

waktu penyalaan lampu lalu lintas pada sebuah 

persimpangan yang fleksibel. Suatu rekayasa sistem 

otomatis yang dapat menyesuaikan dengan volume 

kendaraan pada suatu persimpangan agar mendapatkan 

sinyal hijau sesuai kepadatannya. 

 

Kepadatan volume kendaraan pada sebuah ruas simpang 

jalan dapat dideteksi menggunakan sensor kamera. 

Kamera yang dipasang bertujuan untuk mengambil 

gambar dari setiap ruas yang akan dipantau [4]. Nilai 

kepadatan sebuah ruas dapat dihitung dan 

diklasifikasikan dari pengamatan sensor. Proses 

pengambilan keputusan durasi sinyal hijau pada 

persimpangan tersebut dapat menggunakan logika fuzzy. 

Seperti pada [5][6] menunjukan bahwa algoritma logika 

fuzzy meningkatkan kinerja lalu lintas dan memiliki 

performa yang baik dibandingkan dengan pengontrolan 

lampu lalu lintas menggunakan waktu yang tetap. 

 

Pada penelitian dirancang suatu skenaario pengendalian 

lampu lalu lintas berbasis logika fuzy dengan kamera 

sebagai sensor kepadatan volume kendaraan. Logika 

fuzzy akan diimplementasikan pada mikrokontroler. 

Masukan logika fuzzy tersebut berupa kepadatan pada 

suatu ruas simpang. Sedangkan keluaran logika fuzzy 

berupa durasi sinyal hijau. Pengaturan lampu lalu lintas 

berbasis logika fuzzy diharapkan menjadi salah satu 

solusi untuk mengurai kemacetan yang kadang tidak 

menentu. Hasil perancangan sistem kendali logika fuzzy 

lampu lalu lintas diimplementasikan dan disimulasikan 

pada sebuah simulator rekayasa persimpangan dengan 

kepadatan yang berbeda-beda. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Dalam rangka merealisasikan skenario pengendalian 

lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan, 

berikut diagram perancangan sistem lampu lalu lintas 

yang di tunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram perancangan skenario pengendalian lampu lalu lintas 

 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat diklasifikasikan berdsarkan 

tiga bagian perancangan berikut: 

 

A. Perancangan sistem pengendali lalu lintas 

 

Lampu lalu lintas berfungsi dalam mengarahkan kondisi 

perlintasan  untuk berhenti atau terus berjalan yang pada 

dasarnya dapat memanfaatkan sinyal yang diaktifkan 

oleh kendaraan untuk mendeteksi jumlah kendaraan yang 

masuk pada jarak beberapa meter memerlukan divais 

yang dapat mendeteksi yang terhubung dengan kontroler. 

Dengan terhubungnya pendeteksi dan kontroler, maka 

kontroler akan mengatur waktu siklus dan mengubah 

sinyal dalam memberikan tanggapan pada permintaan 

lalu lintas. Tingkat kecerdasannya tergantung pada 

kompleksitas kontroler, jumlah dan jenis penghimpun 

informasi. 

 

Sebuah sistem dapat dibangun sebagai sistem pengontrol 

lampu lalu lintas secara otomatis yang dapat 

menyesuaikan dengan jumlah kepadatan ruas dari setiap 

jalur. Pada penelitian, penulis menggunakan fuzzy logic 

untuk mengambil keputusan sesuai kepadatan kendaraan 

yang ada pada suatu simpang jalan dan memutuskan 

simpang yang akan menjadi prioritas untuk maju 

berikutnya. Perancangan tersebut terdiri dari software 

dan hardware. 

 

Perancangan software dilakukan untuk mengatur kerja 

skenario pengendalian lampu lalu lintas berdasarkan 

masukan citra yang diolah menjadi persentase kepadatan 

serta algoritma logika fuzzy sebagai pengambil 

keputusan untuk menentukan lama waktu hijau menyala 

pada suatu simpang.  

 

Secara garis besar perancangan software terdiri dari dua 

proses yaitu software yang dapat digunakan untuk 

mengolah data citra digital dan pengolah program logika 

fuzzy. Adapun metode pengolahan citra digital yang 

digunakan adalah metode deteksi tepi dengan filter 

prewitt.  

 

Perancangan hardware dilakukan untuk menguji 

skenario pengendalain lampu lalu lintas. Hardware 

tersebut terdiri dari simulator persimpanganyang terskala, 

dan mikrokontroler sebagai pengendali serta PC. 
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B. Pengolahan citra digital 

 

Metode pengolahan citra digital yang digunakan adalah 

metode deteksi tepi dengan menggunakan filter prewitt. 

Adapun tahapan pada perancangan software untuk proses 

pengolahan citra digital terdiri dari beberapa tahan 

sebagai berikut: 

 

1) Penentuan citra masukan yaitu jalan yang dipantau 

oleh kamera. Mulai-mula disiapkan backgroud citra 

jalan yang akan dideteksi  sebagai pembanding 

dengan referensi jalan ketika terdapat kendaraan. 

 

2) Megnubah ukuran citra menjadi matriks 256x256 

yang bertujuan untuk mengurangi ukran citra agar 

penyimpanan pada komputer dapat menampung lebih 

banyak citra. 

 

3) Mengubahan citra menjadi grayscale yang bertujuan 

agar mendapatkan tiga dasar warna yaitu RGB yang 

menjadi sebuah warna kesatuan warna hitam dan 

putih yaitu abu-abu. 

 

4) Mengubah citra menjadi image biner yang bertujuan 

mengubah derajar keabuan yang sebelumnya 

memiliki nilai antara putih sampai dengan hitam 

menjadi dua warna saja yaitu putih dan hitam, atau 

dengan nilai piksel 1 dan 0. 

 

5) Filter deteksi tepi tiper prewitt yang bertujuan untuk 

mempertajam citra yang menggunakan dua buah 

kernel 3x3 (Gx dan Gy) dan magnitude gradient (G). 

Proses yang dilakukan diantaranya imagefill, image 

dilate, dan image erode. 

 

Hasil pengolah citra digital kemudian digunakan untuk 

mendapatkan presentase kepadatan kedaraan. Presentase 

kepadatan kendaraan didapat dengan cara mengurangkan 

citra referesni dengan background. Berikut perhitungan 

presentase kepadatan yang ditunjukkan pada persamaan 

1. 

 

%𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑡𝑖ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑡𝑎𝑚 𝑐𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖
𝑥100    (1) 

 

C. Algoritma fuzzy logic fase aktif 

 

Adapun algoritma fuzzy logic  yang digunakan pada 

penelitian adalah metode fuzzy logic tipe sugeno. 

Algoritma fuzzy logic pada penelitian digunakan untuk 

dua kondisi yaitu kondisi penentuan lama waktu hijau 

yang diberikan pada suatu simpang dan kondisi 

penentuan jalur yang diprioritaskan mendapatkan waktu 

hijau atau fase aktif.  

 

Kondisi pertama adalah pemilihan simpang yang aktif 

dengan membandingkan kepadatan dari ketiga simpang. 

keputusan tersebut harus diambil untuk memprioritaskan 

pemberian siklus lampu hijau pada suatu simpang 

sekalipun sebelumnya sudah mendapatkan lampu hijau. 

Keputusan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 (a). 

Algoritma fuzzy logic tersebut terdiri dari tiga masukan 

dan satu keluaran. Masukan pertama berupa kepadatan 

simpang satu, masukan kedua berupa kepadatan simpang 

dua, dan masukan ketiga berupa kepadatan simpang tiga, 

serta keluaran berupa simang yang aktif yang berhak 

mendapatkan lampu hijau. 

 

Kondisi kedua untuk penentuan kepadatan terdiri dari 

dua masukan dan satu keluaran. Masukan pertama berupa 

nilai presentase kepadatan tiap simpang, sedangkan 

masukan kedua berupa lama lampu hijau sebelumnya. 

Keluaran dari fuzzy logic berupa lama lampu hijau pada 

suatu simpang seperti yang ditunjukkan pada Ggambar 2 

(b). 

 

Selesai

Citra sebagai 

Input

Fuzzyfikasi, 

interferensi

Output 

fuzzy

Defuzzyfikasi

Output 

crisp

Mulai

percentage1 = 0% s.d 100%

percentage2 = 0% s.d 100%

percentage3 = 0% s.d 100%

Active phase = jalur 1 s.d 

jalur 3

Selesai

Citra sebagai 

Input

Fuzzyfikasi, 

interferensi

Output 

fuzzy

Defuzzyfikasi

Output 

crisp

Mulai

percentage = 0% s.d 100%

Previous = 0' s.d 90'

Green light = 0' s.d 90'

 
(a)                                  (b) 

Gambar 2. Algoritma fuzzy; (a) algoritma fase aktif, 

(b) algotima pemberian lampu hijau 

 

Tahapan perancangan algoritma fuzzy logic untuk kondisi 

pertama yaitu penentuan simpang yang aktif berdasarkan 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

197 

 

kepadatan terdiri atas proses fuzzyfikasi, inferesni dan 

defuzzyfikasi sebagai berikut: 

 

1) Fuzzyfikasi  

Adapun fungsi keanggotaan untuk masukan pertama, 

kedua dan ketiga adalah presentasi kepadatan yang sama 

dengan varibel linguistik yang sama pula yaitu sepi ramai 

dan padat seperti yang ditunjukan pada persamaan 

berikut: 

𝜇𝑠𝑒𝑝𝑖(𝑥) = {
40−𝑥

40−0
;  0 ≤ 𝑥 ≤ 40

0;            𝑥 ≥ 40
                                   (2) 

 

𝜇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑖(𝑥) = {

0; 𝑥 ≤ 35 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 56
𝑥−35

50−55
35 ≤ 𝑥 ≤ 50

65−𝑥

65−50
; 50 ≤ 𝑥 ≤ 65

                        (3) 

𝜇𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡(𝑥) = {
𝑥−70

100−70
;  70 ≤ 𝑥 ≤ 100

1;            𝑥 ≥ 100
                                 (3) 

 

Adapun fungsi keanggotaan keluaran untuk fase aktif 

adalah simpang 1, simpang 2, dan simpang 3.  

 

2) Inferesni  

Proses inferensi yang dibuat untuk menentukan simpang 

yang aktif terdiri dari 27 aturan yang mengatur ketiga 

masukan dengan masing-masing masukan terdiri dari 

tiga fungsi keanggotaan. fuzzy logic rule base yang 

digunakan dengan kaidah if-then. 

 

3) Defuzzyfikasi  

Informasi pada fuzzy logic harus diubah ke dalam nilai 

tegas agar dapat digunakan pada proses selanjutnya. 

Proses yang digunakan pada penelitian untuk mengubah 

hasil inferensi fuzzy adalah metode defuzifikasi Mean Of 

Maxima (MOM). 

 

D. Algoritma fuzzy logic lama waktu hijau 

 

Tahapan perancangan algoritma fuzzy logic untuk kondisi 

kedua yaitu menentukan lama waktu lampu hijau yang 

akan diberikan pada suatu simpang yang aktif dengan 

mengamati kepadatan kendaraan dan lama waktu hijau 

sebelumnya. Tahapan tersebut terdiri dari: 

 

1) Fuzzyfikasi 

yaitu proses penentuan fungsi keanggotaan dari setiap 

masukan dan keluaran. Fungsi keanggotaan masukan 

pertama adalah presentase kepadatan terdiri dari fungsi 

keanggotaan bentuk trapesium dan segitiga dengan 

empat variabel linguistik yaitu sepi, lengang, padat dan 

sangat padat dengan persamaan sebagai berikut: 

 

𝜇𝑠𝑒𝑝𝑖(𝑥) = {
1;  0 ≤ 𝑥 ≤ 10

25−𝑥

25−10
; 𝑥 ≥ 25

                (4) 

 

𝜇𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔(𝑥) = {

0; 𝑥 ≤ 15 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 50
𝑥−15

30−15
; 15 ≤ 𝑥 ≤ 30

50−𝑥

50−30
; 30 ≤ 𝑥 ≤ 50

                (5) 

 

𝜇𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡(𝑥) = {

0; ≤ 40 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 80
𝑥−40

60−40
;  40 ≤ 𝑥 ≤ 60

80−𝑥

80−60
;  60 ≤ 𝑥 ≤ 80

                     (6) 

 

𝜇𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡 (𝑥) = {
𝑥−70

90−70
;  70 ≤ 𝑥 ≤ 90

1;            90 ≤ 𝑥 ≥ 100
         (7) 

 

Fungsi keanggotaan masukan kedua adalah lama lampu 

menyala lampu hijau sebelumnya pada suatu simpang 

terdiri dari fungsi keanggotaan bentuk trapesium dan 

segitiga dengan empat variabel linguistik yaitu sangat 

cepat, cepat, lama dan sangat lama dengan persamaan 

sebagai berikut: 

 

𝜇𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡(𝑥) = {
1;  0 ≤ 𝑥 ≤ 10

30−𝑥

30−10
; 𝑥 ≥ 30

               (8) 

 

𝜇𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡(𝑥) = {

0; 𝑥 ≤ 20 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 50
𝑥−20

35−20
; 20 ≤ 𝑥 ≤ 35

50−𝑥

50−35
; 35 ≤ 𝑥 ≤ 50

                (9) 

 

𝜇𝑙𝑎𝑚𝑎(𝑥) = {

0; ≤ 40 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 70
𝑥−40

55−40
;  40 ≤ 𝑥 ≤ 55

70−𝑥

70−55
;  60 ≤ 𝑥 ≤ 80

                   (10) 

 

𝜇𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑚𝑎(𝑥) = {
𝑥−65

75−65
;  65 ≤ 𝑥 ≤ 75

1;            75 ≤ 𝑥 ≥ 90
             (11) 

 

Fungsi keanggotaan keluaran adalah lama lampu hijau 

menyala yang akan diberikan pada suatu simpang terdiri 

dari fungsi keanggotaan bentuk trapesium dan segitiga 

dengan empat variabel linguistik yaitu cepat, sedang, 

lama dan sangat lama dengan persamaan sebagai berikut: 

 

𝜇𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡(𝑥) = {
30−𝑥

30−10
;  10 ≤ 𝑥 ≤ 30

0 ;    𝑥 ≥ 30
             (12) 

 

𝜇𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔(𝑥) = {

0; 𝑥 ≤ 20 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 50
𝑥−25

40−25
; 25 ≤ 𝑥 ≤ 40

55−𝑥

50−40
; 40 ≤ 𝑥 ≤ 55

              (13) 

 

𝜇𝑙𝑎𝑚𝑎(𝑥) = {

0; ≤ 50 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 80
𝑥−50

65−50
;  50 ≤ 𝑥 ≤ 65

80−𝑥

80−65
;  65 ≤ 𝑥 ≤ 80

                   (14) 
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𝜇𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑙𝑎𝑚𝑎(𝑥) = {
𝑥−70

90−70
;  70 ≤ 𝑥 ≤ 90

1;            𝑥 ≥ 90
             (15) 

 

2) Inferensi 

Aturan yang dibuat pada proses inferensi menggunakan 

kaidah if-then rule yang ditunjukkan pada tabel 1. Aturan 

tersebut dibangun dari dua masukan dan satu keluaran 

yang masing-masing terdiri dari empat fungsi 

keanggotaan sehingga menghasilkan 16 aturan berikut: 

 

Tebel 1. Aturan fuzzy logic 

 

kepadatan sepi lengang padat Sangat 

padat Lampu hijau 

sebelumnya 

Sangat cepat Cepat Cepat Sedang  Sedang  

Cepat Cepat Sedang Lama Lama 

Lama Sedang Sedang Lama Sangat 

lama 

Sangat lama lama Lama Sangat 

lama 

Sangat 

lama 

 

3) Defuzzyfikasi  

Informasi pada fuzzy logic harus diubah ke dalam nilai 

tegas agar dapat digunakan pada proses selanjutnya. 

Proses yang digunakan pada penelitian untuk mengubah 

hasil inferensi fuzzy adalah metode defuzifikasi Mean Of 

Maxima (MOM). 

 

E. Perancangan simulator 

 

Simulator dibuatu untuk menguji skenario yang telah 

dirancang. Simulator persimpangan jalan terdiri dari tiga 

buah persimpangan dengan skala 1:100 yang memiliki 

panjang 90cm dan lebar 48cm, tiga buah kamera dan 

dilengkapi dengan penanda lampu lalu lintas 

menggunakan LED. Pada simulator terdapat pula 

mikrokontroler sebagai pengendali serta laptop/PC 

sebagai pengolah data pada software. Berikut ilustrasi 

dan rill simulator yang dibuat yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.  

 

 
(a)                                                                                  (b) 

 

 
(c) 

 

Gambar 3. Simulator; (a) ilustrasi,  (b) rill, (c) software simulator 
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3. Hasil dan Pembahasan 

 
A. Pengujian sistem lampu lalu lintas 

Pengujian keseluruhan dilakukan untuk menguji sistem 

dengan menggabungkan seluruh bagian dari komponen-

komponen software dan hardware. Komponen software 

simulator dibuat menggunakan MATLAB yang dijalan 

kan di PC untuk pengolahan citra digital sehingga 

menghasilkan presentasi kepadatan kendaraan pada suatu 

simpang. selanjutnya hasil presentase kepadatan tersebut 

diolah oleh algoritma fuzzy logic yang unggah pada 

komponen hardware mikrokontroler yang selanjutnya 

akan memberikan aksi berupa simpang yang aktif beserta 

lama waktu hijau yang diberikan.  

 

Adapun runtutan pengolahan citra pada simulator adalah 

proses grayscale, deteksi tepi dengan filter prewitt, 

thresholding sehingga didapatkan kondisi kepadatan 

kendaraan, yaitu sepi, normal atau padat. Data kondisi 

kepadatan kendaraan akan dikirimkan ke mikrokontroler 

melalui port serial. Mikrokontroler akan mengatur nyala 

lampu lalu lintas disetiap simpang. Arah pergerakan  

lampu lalu lintas adalah searah jarum jam. Berikut 

gambar tampilan program  simulasi pengaturan lampu 

lalu lintas berbasis pengolahan citra digital pada Gambar 

4. 

 

 
 

Gambar 4. Sampel pengolahan citra pada simulator 

 

Proses pengambilan objek untuk setiap fase selanjutnya, 

dilakukan saat 12 detik waktu terakhir lampu hijau fase 

sebelumnya habis, lamanya waktu tersebut diakibatkan 

setelah proses pengambilan citra menjadi output lamanya 

waktu hijau melalui proses  beberapa tahap pemerosesan 

identifikasi jumlah kendaraan terlebih dahulu untuk 

menjadi keluaran lama waktu hijau pada simpang 

tersebut. Selain diakibatkan hal tersebut proses 

pengiriman data dari software ke mikrokontroler juga 

terdapat waktu tunda. 

 

B. Pengujian kendali fuzzy logic sistem lampu lalu 

lintas 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil 
simulasi program kendali fuzzy logic yang dibuat 
menggunakan fuzzy logic Toolbox pada MATLAB dengan 
software simulator. Pengujian dilakukan dengan berbagai 

nilai masukan untuk melihat variasi nilai keluaran. 
Persantese kepadatan kendaraan didapat dari kondisi jalan 
sesuai dengan capture traffic persimpangan jalan yang 
didapat dari software  simulator seperti yang ditunjukkan 
pada Tabel 2. 
 
Berdasarkan hasil pengujian lampu lalu lintas keluaran 
lama lampu hijau pada Tabel 2 yaitu kondisi untuk 
mempertahankan lama lampu hijau fase yang sedang aktif 
sesuai dengan data masukan kepadatan kendaraan, 
semakin banyak data jumlah kendaraan pada proses fuzzy 
logic maka keluaran lampu hijau yang dikeluarkan 
semakin lama. 
 
Pada Tabel 3 pengujian lampu lalu lintas selama 3 siklus 
atau selama 9 fase, hasil dari fase aktif jalur yang aktif 
tidak berurutan dan terdapat jalur yang mendapatkan lebih 
dari 1 kali lampu hijau. 
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Tabel 2. Perbandingan simulasi dengan rill 

 

Fase ke Masu kan 1 (s) Masukan  2 (%) 

Hasil 

error simulator 
FLT(s) Manual (s) 

1 26 0 12.4 12.6 0.2 12 

2 36 12 12.8 12 0.8 13 

3 49 13 40 40 0 40 

4 34 40 40 40 0 40 

5 49 40 65.2 65 0.2 65 

6 59 65 65.2 65 0.2 65 

7 71 65 65.2 65 0.2 65 

8 48 65 65.2 65 0.2 65 

9 80 65 83.6 83.34 0.26 84 

Tabel 3. Pengujian fase aktif simpang 

 

Fase ke 
Persentase 

(%) 

Lampu 

hijau 

sebelumnya 

(s) 

Lampu hijau  

(s) 
Active 

1 26 0 12 Jalur 2 

2 36 12 13 Jalur 3 

3 49 13 40 Jalur 1 

4 34 40 40 Jalur 3 

5 49 40 65 Jalur 2 

6 59 65 65 Jalur 1 

7 71 65 65 Jalur 1 

8 48 65 65 Jalur 2 

9 80 65 84 Jalur 3 

 

Hasil dari tabel pengujian menunjukan lampu hijau yang 

didapatkan sesuai kepadatan yang terjadi. Semakin padat 

jalur tersebut maka lama lampu hijau semakin lama, itu 

juga dipengaruhi oleh lama lamu hijau sebelumnya 

sebagai waktu tunggu untuk jalur berikutnya. Pada 

Gambar 19 adalah grafik hasil pengujian lampu lalu 

lintas selama 9 fase. 

 

4. Kesimpulan 

 

Skenario kendali lampu lalu lintas adaptif dibangun 

menggunakan software dan hardware berupa monitor 

lalu lintas di tiga persimpangan yang terskala. kepadatan 

pada sebuah simpang akan dideteksi oleh kamera dan 

ditentukan sebuah simpang yang akan diberikan fase 

untuk mendapatkan lampu hijau beserta lama lampu 

hijau yang diberikan. Pengambilan keputusan tersebut 

didukung menggunakan algoritma fuzzy logic tipe sugeno. 

 

Mobil yang tertangkap objek akan direkontruksi 

menggunakan metode deteksi tepi dengan filter prewitt, 

Hasil persentase dilakukan dengan cara membandingkan 

piksel hitam gambar referensi dengan piksel putih 

kemudian dikurangkan untuk menghasilkan objek agar 

terlihat lebih jelas. 

 

Berdasarkan hasil pengujian lampu lalu lintas, fuzzy logic 

dapat menyesuaikan lama lampu hijau sesuai kepadatan 

yang terjadi pada suatu simpang jalan. Jika persentase 

kepadatan semakin padat maka lama waktu lampu hijau 

akan lebih lama didapatkan 
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Abstrak 

 
Penelitian ini membahas tentang pemantau kebakaran berbasis web. Pemilik rumah sering sekali lupa untuk 

memastikan rumahnya sudah aman ketika pergi. Salah satu faktor penyebab kebakaran ialah adanya gas LPG 

(Liquified Petroleum Gas) yang bocor sedangkan kompor sedang menyala atau adanya percikan api . Ketika pemilik 

rumah sudah pergi dan ternyata ada gas LPG yang bocor, sulit untuk menginformasikan pemilik rumah. Dengan 

alat pemantau kebakaran berbasis web ini, pemilik rumah dapat mengetahui kondisi rumahnya. Alat ini 

menggunakan Sensor suhu LM-35, Sensor gas MQ-6, Sensor Api Ky-026, yang dihubungkan dengan 

microcontroller Arduino Mega 2560 dan dihubungkan dengan ESP8266 berfungsi sebagai mengirim data sensor 

tersebut ke internet. Penggunanya dapat melihat kondisi rumahnya melalui web. Alat ini dibuat modul praktis agar 

dapat ditempatkan dimana saja khususnya di ruangan dapur. 

 

Kata kunci : Kebakaran rumah, Arduino Mega 2560, Sensor suhu LM-35, Sensor MQ-6, Sensor Api Ky-026, Web 

 

Abstact 

 
This study discusses web-based fire monitors. Homeowners often forget to make sure their house is safe when they 

leave. One of the factors causing the fire is the presence of LPG (Liquified Petroleum Gas) that is leaking while the 

stove is on or there is a spark. When the homeowner is gone and there is LPG gas Leaked, it is difficult to inform 

the homeowner. With this web-based fire monitoring tool, the homeowner can findout the condition of his house. 

This tool uses an LM 35 temperature sensor, MQ-6 gas sensor, flame sensor Ky-026, which is connected to the 

Arduino Mega 2560 microcontroller and is connected to the ESP 8266 as sending the data’s sensor to the internet. 

Users can see the condition of their home via web. This tool is made a practical module so that it can be placed 

anywhere especially in the kitchen. 

 

Keywords : House fire, arduino mega 2560, LM-35 temperature sensor, MQ-6 sensor, flame sensor Ky-026, web 

 
1. Pendahuluan 

Dari data BPBD (Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah) bencana kebakaran tahun 2013 tercatat 997 

kasus kebakaran. Dapur adalah ruangan rawan sumber 

kebakaran yang dimana terdapat kompor gas. Karena 

faktor Human Error banyak pemilik rumah lupa 

mematikan kompor setelah memakainya dan terburu-

buru keluar rumah untuk bekerja. Maka dari itu, 

diperlukan alat pemantau jarak jauh untuk mengetahui 

kondisi rumah khususnya dapur untuk mencegah 

terjadinya kebakaran. 

 

Pemantau kebakaran berbasis web ini adalah modul 

yang terintegrasi dapat memantau keadaan rumah. 

Pemilik rumah tidak perlu khawatir dengan keadaan 

rumahnya ketika dia sudah di luar rumah karena alat itu 

dapat memantau keadaan rumahnya melalui web. 

Pemantau kebakaran menggunakan sensor LM35 untuk 

mengukur suhu, sensor MQ-6 untuk mendeteksi adanya 

gas, dan infrared flame sensor untuk mendeteksi 

keberadaan api. Data-data sensor tersebut dikirim ke 

Arduino Mega 2560, data tersebut diprogram dan 

dikirimkan ke ESP8266 untuk mengirim data sensor ke 

internet (cloud) melalui Wifi. Pemilik rumah dapat 

mengetahui suhu, adanya gas, dan adanya api pada web. 

Seiring dengan kebutuhan IoT dalam alat ini, maka 

diperlukan komponen untuk mendukungnya. ESP8266 

merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat 

tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat 

terhubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi 

TCP/IP [1]. Untuk mendukung konsep IoT, juga 

memerlukan sebuah wadah dalam menampilkan data. 

Web Server adalah sebuah program aplikasi pada 

jaringan internet yang bertugas untuk melayani 

permintaan dokumen [2]. Namun kali ini, web server 

dapat dimanfaatkan untuk menampilkan data kondisi 

rumah. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang diambil adalah bagaimana 
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mengintegerasikan sensor-sensor dengan 

microcontroller dan mengomunikasikan ke ESP 8266-

01 hingga ditampilkan data-data sensor di web. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian alat/sistem pemantau kebakaran  

berbasis web dengan perencanaan dan realisasi alat, 

pengujian alat/sistem, pengambilan data kecepatan data 

sensor hingga tampil di web. 

 

2.1 Blok Diagram dan Flowchart 

 

Perancangan atau uji alat sesuai dengan blok diagram 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Blok Diagram Cara Kerja Alat 
 

Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alur atau 

sesuai Flowchart dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Flowchart Sistem Alat 
 

Sensor MQ-6 berfungsi untuk mendeteksi kebocoran 

gas yang terjadi di dalam ruangan. Sensor LM-35 

berfungsi untuk mengetahui suhu di dalam ruangan. 

flame sensor Ky-026 berfungsi untuk mendeteksi 

adanya api di dalam ruangan. Arduino Mega 2560 

mendapatkan data ke 3 sensor tersebut lalu diolah dan 

mengirimnya ke ESP 8266-01, ESP8266-01 mengirim 

datanya ke cloud server melalui wifi. Setelah itu data 

sensor akan tampil di web. 

 

2.2 Spesifikasi alat 

 

1. Sensor-sensor 

LM35, MQ-6, dan flame sensor Ky-026 adalah tiga 

sensor yang digunakan sesuai dengan fungsinya masing-

masing. 

 

LM35 adalah sensor yang berfungsi mengubah besaran 

suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. 

Sensor suhu LM35 memiliki keakuratan tinggi Memiliki 

sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara 

tegangan dan suhu 10 mVolt/ºC, sehingga dapat 

dikalibrasi langsung dalam Celsius. Memiliki jangkauan 

maksimal operasi suhu antara -55 ºC sampai +150 ºC. 

Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt. LM35 

mempunyai keluaran impedansi rendah dan linieritas 

yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan 

dengan rangkaian kendali khusus serta tidak 

memerlukan penyetelan lanjutan. [3]  

 
Gambar 3. Sensor LM 35 

 

Sensor MQ-6 adalah sensor gas yang cocok untuk 

mendeteksi gas LPG (Liquefied Petroleum Gas), dapat 

mendeteksi gas LPG dan termasuk gas yang terdiri dari 

dalam gas LPG yaitu gas propana dan butana. Sensor ini 

dapat mendeteksi gas pada konsentrasi di udara antara 

200 sampai 10000 ppm. Sensor ini memiliki sensitivitas 

yang tinggi dan waktu respon yang cepat. Output sensor 

adalah resistansi analog. Sirkuit dari sensor ini sangat 

sederhana, yang diperlukan sensor ini adalah memberi 

tegangan dengan 5 V, menambahkan resistansi beban, 

dan menghubungkan output ke ADC [4]. 
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Gambar 4. Sensor MQ-6 

 

Sensor api Ky-026 dapat membaca panjang gelombang 

dengan jarak panjang gelombangnya berkisar antara 760 

nm-1100 nm. Infra merah merupakan warna dari cahaya 

tampak dengan panjang gelombang sekitar 700 nm 

sampai 1 mm. Sedangkan cahaya ultraviolet 

memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 

sekitar 300 nm – 400 nm. Sensor ini bisa mendeteksi 

cahaya tampak, sinar infra merah dan sinar ultraviolet. 

Sensor ini memiliki karakteristik tegangan keluaran 

tinggi saat tidak ada api dan keluaran rendah saat ada api 

dengan panjang gelombang rendah. 

 

 
Gambar 5. Sensor Api Ky-026 

 

2. Mikrokontroller 

Mikrokontroller yang digunakan adalah Arduino Mega 

2560, adalah papan pengembangan microcontroller 

yang berbasis arduino dengan menggunakan chip 

ATmega 2560. Board ini memiliki pin I/O yang cukup 

banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin 

diantaranya adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin 

UART (serial port hardware). Arduino Mega 2560 

dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah 

port USB, power jack DC, ICSP header, dan tombol 

reset. Board ini sudah sangat lengkap, sudah memiliki 

segala sesuatu yang dibuthkan untuk sebuah 

microcontroller. Dengan penggunaan yang cukup 

sederhana, cukup menghubungkan power dari USB ke 

PC atau melalui adaptor AC/DC ke jack DC. [5] 

 

 
 

Gambar 6. Arduino Mega 2560 
 

3. Komunikasi data 

Komunikasi data yang digunakan adalah ESP8266, 

Modul ESP8266 merupakan modul WIFI, yang banyak 

digunakan untuk aplikasi Internet Of Thing (IOT) 

seperti mengendalikan aktuator dan membaca sensor. 

ESP8266 merupakan microcontroller yang mempunyai 

fasilitas koneksi WIFI, Karena merupakan 

microcontroller, modul ESP8266 ini mempunyai 

prosessor dan memori, yang dapat diintegrasikan 

dengan sensor dan aktuator melalui pin GPIO, Tegangan 

masuknya ialah 3,3Vdc. [6] 

 

 
 

Gambar 7. ESP8266 
 

2.3 Pengujian Alat 

 

Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian elektrik dan 

komunikasi data. 

1. Uji Elektrik 

Memastikan seluruh komponen elektro sudah 

berjalan dengan baik, mengukur tegangan dan 

arus masuk dan keluar. 

2. Uji Komunikasi data 

Memastikan data yang tampil pada output 

benar adanya sesuai data sensor yang terukur 

secara real-time 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Perancangan Alat 

 

Hubungkan pin-out komponen alat sesuai pada gambar 

8. 

 

 
 

Gambar 8. Wiring Alat Pemantau Kebakaran 
 

3.2 Cara Kerja Alat 

Langkah-langkah pengujian yang dilakukan sebagai 

berikut : 

1.  Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2.  Pasang Sensor LM35, MQ-6, Infrared Flame 

Sensor, dan ESP8266-01 ke Arduino Mega 2560 

sesuai dengan pin yang direncanakan seperti pada 

gambar 8. 

3.  Nyalakan Box Pemantau Kebakaran dengan 

menekan tombol On 

4.  Masukan program ke Arduino MEGA 2560 lalu 

upload programnya 

5.  Cek di serial monitor data sensor yang didapat 

6.  Lalu buka web untuk mengecek data yang 

ditampilkan pada halaman web 

7.  Cobalah beberapa perubahan yang disengaja seperti 

menyalakan api di dekat Pemantau Kebakaran 

smart sensor 

8.  Hitunglah berapa detik waktu yang dibutuhkan 

hingga data yang berubah tersebut tampil di web 

browser 

9.  Diamkan sejenak dan ulang kembali percobaan 

pada nomor 10 dan 11 hingga mendapatkan waktu 

rata-rata yang dibutuhkan data sensor-sensor 

sampai ke web. 

10.  Matikan kembali Pemantau Kebakaran jika 

pengujian sudah selesai. 

 

3.3 Data Hasil Pengujian Alat 

 

Pengujian pada Pemantau Kebakaran hingga tampil di 

web dilakukan dengan cara menyalakan korek api di 

dekat Pemantau Kebakaran dan menunggu perubahan 

variable pada web bagian monitoring. Selagi menunggu, 

hitung berapa detik hingga data di web berubah 

menggunakan stopwatch.

Tabel 1. Tabel Hasil Data Pengujian Waktu 

 

Percobaan Waktu yang dibutuhkan (Detik) 

1 3.4 

2 5.7 

3 4.2 

4 6.3 

5 4.7 

6 5.3 

7 4.3 

8 4.6 

9 5.2 

10 5 

11 3 

12 4.8 

13 4.9 

14 5 

15 4.8 

16 3.1 

17 5.3 

18 4.7 

19 4.8 

20 5.4 

21 6.3 

22 5.5 

23 5.7 

24 2.8 

25 4.3 

26 5.4 

27 5.6 

28 4.1 

29 5.7 

30 4.5 

31 3.6 

32 4.6 

33 5.7 

34 5.1 

35 4.6 

36 4.8 

37 5.2 

38 5.1 

39 5 

40 4.3 

 

Dari data percobaan pada table 1. Kita dapat mengetahui 

rata-rata waktu yang dibutuhkan dari alat Pemantau 

Kebakaran hingga ke web. 
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𝑋 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
 

𝑋 =
178.8

40
= 4.47 

Dari perhitungan yang sudah dilakukan, maka kita dapat 

mengetahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan 

dalam pengiriman data dari Pemantau Kebakaran 

hingga tampil di Web adalah 4.47 detik. 

 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem kemanan 

terhadap ancaman kebakaran menggunakan box 

Pemantau Kebakaran smart sensor, dengan sub judul 

perancangan sistem monitoring berbasis Web. Data 

yang tampil di web didapatkan dari pembacaan sensor 

ke Arduino Mega lalu ke ESP8266, terkirim ke server 

melalui wifi, berakhir tampil di web dan tersimpan di 

database. Kemampuan pengiriman data dari Pemantau 

Kebakaran smart sensor hingga di web memerlukan 

waktu rata-rata 4.47 detik. 
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Abstrak  
 

Artikel ini membahas tentang sistem informasi kargo penyortiran kargo bandar udara berbasis website. Website 

menampilkan informasi yang berkaitan dengan penumpang, salah satunya berat kargo penumpang. Penumpang dapat 

menggunakan id penumpang yang terdapat pada kargo untuk login pada website. Berat kargo didapatkan dari sensor 

loadcell dan diolah Arduino Mega 2560. Kemudian ethernet shield pada Arduino Mega 2560 akan mengirim data berat 

kargo menuju server melalui router. Raspberry Pi 3 akan berfungsi sebagai server. Website pada webserver yang akan 

dijalankan oleh program Apache. Proses pencocokan data dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Data tersebut yang dikirim oleh Arduino melalui modul ethernet akan dicocokan dengan data penumpang yang berada 

pada database MySQL dengan parameter barcode. Kemudian, penumpang dapat login pada website dengan perangkat 

smartphone, laptop dan perangkat lainnya untuk mendapatkan informasi sesuai dengan id penumpang yang dimiliki. 

Dengan demikian, antrian pada proses pengecekan berat kargo penumpang konvensional dapat diminimalisir 

menggunakan identifikasi data berat kargo dengan data penumpang tanpa melibatkan penumpang dan pengecekan dapat 

dilakukan secara daring oleh penumpang. Sehingga, pengecekan informasi penumpang terutama berat kargo penumpang 

akan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

 
Kata Kunci : Apache, Arduino Mega 2560, Bandar Udara, Ethernet Shield, MySQL, PHP, Raspberry Pi 3, Website. 

 

 

 

DESIGN OF CARGO INFORMATION SYSTEM WEBSTIE-BASED IN MINIATURE 

SORTING SYSTEMS OF AIRPORT CARGO 
 

 

Abstract 

 
This article discusses the cargo sorting information system at a website-based airport. The website displays information 

relating to passengers, one of which is passenger cargo weight. Passengers can use passenger IDs contained in cargo 

goods to log-in on website. The cargo weight is obtained from loadcell sensor and processed by Arduino Mega. Then the 

Ethernet shield on the Arduino Mega 2560 will send cargo weight data to the server via router. Raspberry Pi 3 will 

function as a server. The website on the web server will be run by the Apache program. The process of matching data is 

done using the PHP programming language. The data sent by Arduino via an ethernet module will be matched with 

passenger data located in MySQL database with barcode. Then, passengers can log in to website with smartphones, 

laptops and other devices to get information in accordance with the passenger ID owned. Thus, the queue in the process 

of checking the weight of conventional passenger cargo can be minimized using identification of cargo weight data with 

passenger data without involving passengers and checking can be done online by passengers. Thus, checking passenger 

information, especially passenger cargo weight, will be more effective and efficient. 

 

 
Keywords: Apache, Arduino Mega 2560, Airport, Ethernet Shield, MySQL, PHP, Raspberry Pi 3, Website. 
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1. Pendahuluan  
 

Bandar udara merupakan fasilitas umum yang menjadi 

salah satu pilihan utama masyarakat dalam memilih 

transportasi. Kepopuleran bandar udara dalam 

mengakomodir segala jenis kebutuhan transportasi 

masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data Statistik Transportasi Udara – Badan 

Pusat Statistik 2011 sampai dengan 2015, jumlah 

peningkatan keberangkatan penumpang mengalami 

kenaikan rata-rata 6,12 persen. Peningkatan tersebut 

berdampak kepada kenaikan pemberangkatan kargo 

penumpang yang naik sebesar 2,36 persen [1]. Hal 

tersebut menyebabkan permasalahan baru pada alur 

sistem informasi di bandar udara. Alur perpindahan 

kargo akan mengalami hambatan seperti proses antrian 

yang panjang jika tidak memiliki sistem yang dapat 

menangani laju informasi tersebut [2]. Oleh karena itu, 

sistem informasi penumpang pada bandar udara yang 

handal, efisien dan efektif dapat menjadi salah satu solusi 

dari permasalahan tersebut.  

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat semakin mempermudah dalam pembuatan 

sistem alur informasi perpindahan kargo yang mutakhir. 

Sistem informasi bagian data berat kargo diidentifikasi 

dengan data  penumpang dengan cara menggunakan 

parameter barcode atau id penumpang yang sudah 

dimasukan kedalam database. biasanya akan terdapat 

kesalahan perhitungan jika dilakukan secara manual. 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemantauan, maka 

diperlukan device yang dapat memperlihatkan 

pemantauan barang tersebut. Pemantauan secara 

otomatis dapat dengan Human Machine Interface (HMI). 
Data yang telah teridentifikasi akan ditampilkan pada 

halaman website yang dapat diakses pengguna dengan 

cara memasukan id penumpang yang terdapat pada kargo 

penumpang. Website tersebut berisi data terkait id, nama, 

tujuan, maskapai, jam keberangkatan serta berat kargo. 

Berat kargo akan didapatkan dari sensor loadcell dan 

diolah Arduino Mega 2560. Kemudian ethernet shield 

yang dipasangkan pada Arduino Mega 2560 akan 

meneruskan data berat kargo menuju server melalui 

router. Raspberry Pi 3 akan berfungsi sebagai server. 

Raspberry pi 3 dipilih sebagai server karena memiliki 

keunggulan seperti : 1) Harga yang relatif murah, 2) 

Sistem operasi berbasis opensource dan 3) daya yang 

digunakan relatif kecil sehingga dapat dijalankan pada 

keadaan long-run [3]. Raspberry pi 3 akan menjalankan 

program web server Apache di dalam program XAMPP. 

Web server merupakan sebuah software yang melayani 

permintaan berupa Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

atau Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) dari 

komputer atau klien yang terhubung dalam jaringan 

internet atau intranet [4].  

 

Pada server, data berat kargo yang sudah didapatkan 

selanjutnya akan digabungkan dengan data penumpang. 

Proses penggabungan data dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. Data tersebut 

dikirim oleh Arduino akan digabungkan dengan data 

penumpang yang berada pada database MySQL dengan 

parameter barcode. Kemudian, penumpang dapat login 

pada website dengan perangkat smartphone, laptop dan 

perangkat lainnya untuk mendapatkan informasi berat 

kargo sesuai dengan id penumpang yang dimiliki. 

Dengan demikian, antrian pada proses pengecekan berat 

kargo penumpang konvensional dapat diminimalisir 

menggunakan identifikasi data berat kargo dengan data 

penumpang tanpa melibatkan penumpang dan 

pengecekan dapat dilakukan secara daring oleh 

penumpang. Sehingga, pengecekan berat kargo 

penumpang akan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

2. Metode Penelitian 
Metode penelitian perancangan sistem informasi kargo 

pada miniatur sistem sortir kargo bandar udara berbasis 

website dengan perencanaan dan realisasi alat serta 

pengujian alat. 

 

2.1. Blok Diagram dan Flowchart 

Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alir atau 

sesuai Flowchart (Gambar 1) dan perancangan atau uji 

lat sesuai Blok Diagram (Gambar 2). 

 

2.2. Instalasi Perangkat 

Raspberry Pi 3 digunakan sebagai web server untuk 

penyimpanan database penumpang menggunakan 

MySQL. Arduino Mega 2560 akan mendapatkan 

jaringan internet menggunakan Router melalui modul 

Ethernet yang dipasangkan pada Arduino. 

 

 
 
Gambar 1. Flowchart sistem secara keseluruhan 
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Gambar 2. Blok Diagram Sistem 

 

 

2.3. Pengujian Perangkat 

 

Realisasi dilengkapi dengan pengujian mekanik, 

program dan juga pengujian komunikasi. 

1. Uji Program 

Pengujian program pada sistem. Program 

dikerjakan dengan software  Apache sebagai 

Web Server. Pengujian dan hasil ditampilkan 

pada Web browser. 

2. Uji komunikasi 

Pengujian komunikasi dimulai dari komunikasi 

antara Arduino Mega 2560 dan server 

Raspberry Pi 3. Pengujian dilakukan dengan 2 

kondisi, Arduino berada dalam satu jaringan 

yang sama dengan server dan Arduino berbeda 

jaringan dengan server. Setelah itu, pengujian 

komunikasinya dihitung menggunakan acuan 

waktu millis pada Arduino dengan satuan 

milidetik. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1. Instalasi Ethernet Shield, Router, Arduino Mega 

2560 dan Raspberry Pi 3 

 

Ethernet shield digunakan untuk komunikasi data melalui 

jaringan berbasis TCP/IP. Ethernet shield berfungsi 

untuk pengendalian dan monitoring melalui internet. 

Modul ethernet shield dihubungkan ke board arduino 

melalui port SPI arduino. Seperti pada gambar 3, Shield 

ini menggunakan WIZnet W5100 Ethernet Chip [7]. 

 

 

 
Gambar 3. Ethernet Shield 

Router adalah perangkat yang akan melewatkan paket IP 

dari suatu jaringan ke jaringan yang lain [9], 

menggunakan metode addressing dan protocol tertentu 

untuk melewatkan paket data tersebut.  Router akan 

menyatakan port mana yang digunakan mem-forward 

paket-paket yang ditujukan kepadanya. 

 Jika jaringan tujuan terhubung langsung dengan 

router, maka router akan mengetahui port mana 

yang digunakan untuk mem-forward paket. 

 Jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung 

dengan router, maka router harus mempelajari 

rute terbaik untuk mem-forward paket ke tujuan. 

Seperti pada gambar 4, router yang digunakan adalah tipe 

Huawei B310s yang memiliki slot sim card untuk 

koneksi internetnya. 

 

 

 
 

Gambar 4. Router 

 

 

Kontroler utama yang digunakan adalah Arduino. 

Arduino Mega 2560 USB Mikrokontroler ATMEGA 

2560 seperti pada gambar 5 dilengkapi dengan 54 

input/output digital yang mana 16 pin digunakan sebagai 

PWM keluaran, 16 masukan analog, dan di dalamnya 

terdapat 16 MHZ osilator kristal, USB koneksi tipe USB 

Micro, power, ICSP, dan tombol reset [6].  

 

 

 
 

Gambar 5. Arduino Mega 2560 

 

 

Raspberry Pi pada gambar 6, digunakan sebagai web 

server yang akan melayani permintaan pengguna 

melalui peramban berupa tampilan halaman web yang 

telah ditanamkan dalam modul Raspberry Pi 3. 

Layaknya sebuah PC, Raspberry Pi membutuhkan 
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Operating System (OS) agar dapat digunakan [8]. OS 

yang digunakan untuk Raspberry Pi merupakan varian 

dari OS Linux.  

 

 
 

Gambar 6. Raspberry Pi 3 

 

 

Pemograman sistem pemonitoran data penumpang pada 

Sistem sortir kargo pada konveyor berdasarkan barcode 

menggunakan lengan robot berbasis PLC dengan Web 

terintergrasi dengan menggunakan web server. 

Komunikasi data antara PHP dengan sistem 

menggunakan protokol komunikasi HTTP GET sehingga 

Arduino dapat mengirim data untuk disimpan di web 

server melalui PHP menggunakan jaringan internet. Data 

yang diterima oleh PHP disimpan pada database MySQL. 

Website akan mengakses database MySQL pada web 

server untuk mencocokan informasi penumpang saat 

melakukan pengecekan informasi penumpang. 

 

3.2. Cara Kerja Alat 

 
 

Gambar 7. Sistem Aplikasi 

 

 

Dalam hal ini, cara kerja yang dibahas Pada gambar 7 

merupakan diagram alur website pemonitoran kargo pada 

sistem sortir kargo. Secara umum fungsi setiap blok 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

Keterangan Blok Diagram Alur Website 

Index.php : Menampilkan halaman awal website 

Login.php : Memanggil fungsi login.php dan 

menjalankan syntax MySQL 

Connection.php : Menkoneksikan dengan database  

MySQL  

View.php : Menampilkan informasi penumpang  

sesuai dengan id penumpang yang  

digunakan pada halaman index.php 

3.3. Hasil Uji Sistem Secara Program dan 

Komunikasi 

 

a. Pengujian kecocokan data informasi 

penumpang pada website. 

 

Pengujian program untuk mengetahui kecocokan data 

antara data informasi penumpang pada website dengan 

data yang tersimpan pada database. Seperti pada gambar 

8 dan gambar 9, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan PHP dan database MySQL. Program PHP 

akan dieksekusi pada web-browser untuk menampilkan 

website, lalu kode id dimasukkan sesuai dengan id 

penumpang. Kode id akan dicocokan dengan id 

penumpang pada database, sehingga informasi seperti 

Nama Lengkap, Berat Kargo, Jam Keberangkatan, Kota 

Tujuan dan Maskapai terkait dengan id penumpang 

tersebut dapat ditampilkan pada website. Didapat hasil 

pengujian jarak sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

Gambar 8. Percobaan memasukan kode id 100146121 

pada website 

 

 

 
 

 

Gagal 
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Gambar 9. Tampilan Website informasi penumpang 

dengan kode id 100146121 pada website 

b. Pengujian Komunikasi Respon waktu Web-

Server dengan Arduino 

 

Pengujian alat dan program untuk mengetahui waktu 

respon server pada jaringan lokal dan internet 

menggunakan PHP dan Arduino IDE. Komunikasi data 

antara PHP dengan sistem menggunakan protokol 

komunikasi HTTP GET dari ethernet shield yang 

terhubung dengan Arduino Mega sehingga PHP dapat  

menampilkan data yang tersimpan di database MySQL 

pada webserver. Dari pengujian diperoleh data hasil 

pengujian dan analisa pengujian. 

 
Tabel 1. Perbandingan Waktu Respon Web-Server 

 

No 
Lokal 

(ms) 

Internet 

(ms) 

1 10 133 

2 11 133 

3 11 114 

4 12 124 

5 10 135 

6 10 175 

7 10 123 

8 10 124 

9 10 196 

10 11 165 

11 10 113 

12 10 124 

13 10 144 

14 10 114 

15 11 114 

16 10 134 

17 11 114 

18 11 124 

19 11 123 

20 11 114 

21 10 124 

22 11 123 

23 10 123 

24 10 196 

25 11 123 

26 10 195 

27 10 134 

28 10 133 

29 11 124 

30 10 123 

 

Tabel diatas merupakan perbandingan waktu antara 

Arduino dengan Server saat berbeda jaringan dan dalam 

satu jaringan yang sama. Pengujian dilakukan dengan 

metode millis pada Arduino Mega 2560. Dengan 

memanfaatkan metode millis, yaitu satuan waktu yang 

didapatkan dengan memanfaatkan crystal pada Arduino. 

Metode ini menghasilkan perbedaan waktu dalam satuan 

milidetik. Pengujian ditampilkan pada serial monitor 

Arduino seperti gambar 9 dan 10 berikut : 

 

 
 
Gambar 9. Tampilan Waktu Jaringan Lokal Pada Serial 

Monitor 
 

 

 
 
Gambar 10. Tampilan Waktu Jaringan Internet Pada Serial 

Monitor 
 

 
Pengujian dilakukan sebanyak 30 kali dan menghasilkan 

data waktu respon web server pada jaringan lokal dan 

internet. Dapat dilihat perbedaan waktu lokal dan internet 

lebih dari 10 kali lipat. Data respon waktu paling cepat 

pada jaringan lokal adalah 10 ms seperti pada percobaan 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 

30 dan data respon waktu paling cepat pada jaringan 

internet adalah 113 ms seperti pada percobaan 11. 

Sedangkan data respon waktu paling lambat pada 

jaringan lokal adalah 12 ms seperti pada percobaan 4 dan 

data respon waktu paling lambat pada jaringan internet 

adalah 196 ms seperti pada percobaan 9 dan 24. 
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4. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil Pemonitoran kargo pada sistem sortir 

kargo berbasis website maka dapat disimpulkan bahwa 

proses pengecekan dapat dilakukan dengan mencocokan 

kode id yang dimasukan untuk login pada website, 

sehingga halaman informasi penumpang ditampilkan, 

lalu cocokan dengan informasi penumpang yang terdapat 

pada database dan perbedaan respon waktu web-server 

pada jaringan lokal dan internet sangat jauh berbeda 

dikarenakan internet tidak berada pada satu jaringan yang 

sama dengan web-server sehingga dibutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk web-server menerima respon. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini membahas tentang pemantauan kesuburan tanaman indoor dari jarak jauh. Pengukuran yang ada saat ini 

tidak bisa di pantau dari jarak jauh. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang 

meliputi perencanaan, analisis kebutuhan perancangan, pengujian dan implementasi alat. Pengguna dapat 

memonitoring tanaman di rumah kaca tanpa harus mengukur secara langsung suhu dan kelembabannya melalui web 

server IoT. Pada perancangan alat monitoring tanah tanaman indoor ini peneliti menggunakan mikroprosessor. Hasil 

pengujian yang telah peneliti lakukan, prototipe ini telah berjalan sesuai dengan program yang di buat. Hasil yang 

didapat adalah ketika sensor mendeteksi suhu lingkungan mulai dari 15-45 oC dan kelembaban udara dan tanah pada 

tanaman indoor yang dipasangkan alat pendeteksinya. Kemudian data tersebut bisa dimonitoring melalui IoT. 

 

Kata Kunci: Prototipe, sistem, pemantauan, kesuburan, IoT 

 

 

Abstract 

 
Prototype of fertility Monitoring Systems in indoor Plants IOT (Internet of Things) This study discusses about the 

monitoring fertility of indoor plants from a distance. Current measurements cannot be monitored remotely. This research 

method uses experiment and development methods which include planning, needs analysis, and tool implementation. 

Users can monitor plants in a greenhouse without having to directly measure the temperature and humidity through the 

IoT web server. In designing fertility monitoring tools in greenhouse, researchers use a microprocessor. The results of 

the experiments that the researchers have done, this prototype has been running in accordance with the program created. 

The results obtained are compilation sensors that detect ambient temperatures ranging from 15-45 oC and the humidity 

of the air and soil in the indoor plants that are fitted with a detection device. Then the data can be monitored through 

IoT. 

 

Keywords: prototype, system, monitoring, fertility, IoT 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Setiap orang mempunyai hobi yang berbeda salah 

satunya adalah menanam tanaman. sebelum menanam 

tanaman kita harus tahu beberapa faktor penting yang 

mempengaruhi tanaman seperti suhu,  kelembaban 

ruangan dan tanah tempat di tanamannya tanaman 

tersebut. Sehingga tanaman tersebut tumbuh subur. 

Akan tetapi hal tersebut akan sulit kita ketahui secara 

Real Time dikarenakan setiap orang memiliki aktifitas 

yang berbeda yang menyebabkan tidak bisa kita pantau 

secara langsung di lokasi tempat ditaruhnya tanaman 

tersebut. Sehingga dapat menyebabkan tanaman layu 

akibat tidak cocoknya tanaman dengan tempat diletakan 

tanaman tersebut[1]. 

 

IoT (Internet of Thing) merupakan sebuah konsep yang 

bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas 

internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun 

penggunaannya seperti berbagi data, remote control, dan 

penerimaan sensor, termasuk juga pada benda. 

Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan 

apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya 

tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor 

yang tertanam dan selalu aktif. Sehingga semua itu bisa 

dipantau secara Real Time dari setiap tempat yang 

terhubung jaringan internet[2]. Maka dibutuhkan sebuah 

sistem pemantauan keadaan tanah serta suhu tanaman 

yang berbasis IoT sehingga bisa di pantau secara Real 

Time oleh pemilik tanaman melalui internet. 
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2. Metode Penelitian 
 

2.1. Perancangan sistem pemantauan  

Perancangan Sistem pemantauan tanah pada tanaman 

indoor berbasis iot (internet of things) terdiri dari 

komponen mekanik dan elektrik. Komponen elektrik 

yang digunakan adalah sensor Soil Moisture YL-69 

sebagai pendeteksi kelembaban tanah, sensor DHT 11 

sebagai sensor pendeteksi suhu ruangan. Program 

pemantauan di tulis di software Arduino IDE dan 

diupload ke mikrokontroler Arduino Uno. Modul wifi 

ESP8266-01 untuk komunikasi antara alat dan 

webserver. 

 

2.2. Sensor Soil Moisture YL-69 

sensor yang digunakan untuk mengukur kelembaban 

tanah berdasarkan jumlah kadar air yang terkandung 

pada tanah tanaman indoor. Sensor YL-69 yang 

memiliki dua elektroda untuk mendeteksi kadar air pada 

tanah.Prinsip kerja dari sensor kelembaban tanah YL-69 

yaitu lempeng kapasitor pada sensor yang akan 

mendeteksi adanya kadar air pada tanah dan 

memberikan nilai keluaran berupa besaran listrik[3]. 

 

 
 
Gambar 1. Sensor Soil Moisture YL-69 
 

 

2.3. Sensor DHT 11  

DHT11 adalah sensor Suhu dan Kelembaban, dia 

memiliki output sinyal digital yang dikalibrasi dengan 

sensor suhu dan kelembaban yang kompleks[4]. 

Teknologi ini memastikan keandalan tinggi dan sangat 

baik stabilitasnya dalam jangka panjang. mikrokontroler 

terhubung pada kinerja tinggi sebesar 8 bit. Sensor ini 

termasuk elemen resistif dan perangkat pengukur suhu 

NTC. Memiliki kualitas yang sangat baik, respon cepat, 

kemampuan anti-gangguan dan keuntungan biaya tinggi 

kinerja. 

 

 
 
Gambar 1. Sensor Soil Moisture YL-69 

2.4. Modul Node MCU ESP8266 

Modul Node MCU ESP8266 adalah Wi-Fi modul 

dengan output serial TTL yang dilengkapi dengan 

GPIO, modul ini dapat dipergunakan secara standalone 

maupun dengan mikrokontroler tambahan untuk 

kendalinya. Modul ini merupakan modul low-cost Wi-

Fi dengan dukungan penuh untuk penggunaan 

TCP/IP[5].  

 

 
 
Gambar 3. Modul Node MCU ESP8266 
 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1. Diagram Blok 

Blok diagram sistem dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Blok Diagram Prototipe 

 

 

sistem ini memiliki 2 input yaitu sensor soil moisture 

(sensor kelembaban) dan sensor DHT 11. Sensor soil 

moisture digunakan sebagai pendeteksi kelembaban 

tanah. Sensor DHT 11 digunakan untuk  mendeteksi 
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suhu ruangan dan kelembaban lingkungan (kelembaban 

di dalam ruangan). Sistem ini memiliki 2 output yaitu 

Web Server dan lampu LED yang berwarna merah, 

hijau, dan biru. Tampilan keluaran dari platform Node 

MCU ESP 8266 berupa hasil pengukuran suhu, tingkat 

kelembaban lingkungan, dan kadar kelembaban tanah 

pada tanaman indoor. Output yang kedua yaitu LED 

berfungsi sebagai indikator di bagian maket alat. LED 

merah untuk indikator tanah kering. LED hijau untuk 

indikator tanah normal. LED biru merupakan indikator 

untuk tanah apabila dalam keadaan lembab/basah. 

 

3.2. Flowchart 

Flowchart sistem dapat dilihat pada gambar 4 

 

 

 
 

Gambar 4. Flowchart Prototipe 

Cara kerja alat : 

Keadaan awal Prototipe Sistem Monitoring Tanah pada 

Tanaman berbasis IoT (Internet of Things) baru mulai di 

on kan melalui saklar on off. Kemudian Sensor 

kelembaban tanah yaitu soil moisture dan sensor suhu 

DHT 11 akan mulai mendeteksi nilai suhu ruangan, 

kelembaban ruangan dan kelembaban pada tanah 

tanaman. Setelah sensor DHT 11 mendapat nilai suhu 

dan nilai kelembaban pada ruangan akan diproses oleh 

platform Node MCU 8266. Data akan dikirim ke web 

server. Setelah Sensor Soil moisture mendeteksi 

kelembaban tanah tanaman indoor, setelah memperoleh 

nilai kelembaban tanah tersebut akan diproses oleh 

Node MCU 8266. Kemudian data dikirim ke server. 

Pengguna dapat memonitoring nilai suhu, kelembaban 

udara, kelembaban tanah secara langsung di web server. 

Proses akan terus berulang sampai sistem dihentikan. 

 

3.3. Daftar Input  dan Output 

Input dan Output yang digunakan dalam pengerjaan 

tugas akhir dengan judul prototipe mesin telur ayam 

berbasis NodeMCU dan IoT. Terdiri dari beberapa input 

dan output yang digunakan. Tabel 1 merupakan daftar 

input,  tabel 2 merupakan daftar output. Dan tabel 3 

tegangan sumber yang digunakan 

 
Tabel 1. Daftar Input 

 

 
 

 
Tabel 2. Daftar Output 

 

 
 

 
Tabel 3. Tegangan sumber yang digunakan 

 

 
 

 

3.4. Pengujian kelembaban dan suhu udara 

Pengujian sensor kelembaban dan suhu udara yang 

digunakan dalam alat dan dibandingkan dengan alat 

ukur yang sudah beredar dipasaran 
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Tabel 4. Pengujian Kelembaban udara 

 

 
 

 
Tabel 5. Pengujian suhu udara 

 

 
 

 

3.5. Pengujian kelembaban Tanah 

Pengujian sensor Kelembaban yang digunakan dalam 

alat dan dibandingkan dengan alat ukur yang sudah 

beredar dipasaran 

 
Tabel 6. Pengujian Kelembaban Tanah  

 

 
 

 

4. Kesimpulan 

 Pada akhir perancangan dan pembuatan prototipe 

sistem monitoring tanah pada tanaman indoor berbasis 

IoT (Internet of Things), maka berikut kesimpulan yang 

diambil: 

1. Peneliti sudah dapat merancang, membuat, dan 

menguji prototipe sistem monitoring tanah 

pada tanaman indoor berbasis IoT (Internet of 

Things) dengan menggunakan sensor 

kelembaban tanah YL-69 dan sensor DHT 11 

dengan Node MCU ESP 8266 sebagai 

kontroler.  

 

2. Prototipe sistem monitoring tanah dapat 

mengukur suhu dari 5℃ sampai dengan 35℃ 

dengan tingkat akurasi 0,5℃ dan resolusi 

0,1℃. 

  

3. Dapat mengukur kelembaban tanah dari 0% 

sampai 100% dengan kategori 0%-30% berarti 

tanah kering, 31%-70% tanah normal, dan 

71%-100% tanah lembab.  

 

4. Dapat mengukur kelembaban udara disekitar 

tanaman dari 0%-100% dengan tingkat akurasi 

±4% RH.  

 

5. Hasil pengukuran dapat dimonitoring melalui   

web server.  
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Abstrak 
 

Penelitian ini membahas tentang system presensi perkuliahan yang terintegrasi pada buka/tutup model pintu. Sistem ini 
mengganti metode absen kehadiran yang masih manual. Dosen menandai kehadiran/mangkirnya mahasiswa-mahasiswa 
yang hadir/mangkir di kelas untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM). Penandaan kehadiran mahasiswa 
tersebut memungkinkan disalahgunakan. Misalnya tanda pada Form kehadiran diubah oleh mahasiswa, dan rentan 
hilang jika terbawa  mahasiswa rentan. Sementara itu, ketersediaan jaringan di kampus sangat memadai untuk 
penggunaan sistem presensi pengganti Form Kehadiran. Metodologi penelitian kuantitatif dilaksanakan dengan 
rancangbangun, eksperimen, analisis data dari hasil identifikasi dan pengukuran. Hasil identifikasi dari sensor 
fingerprint untuk mendeteksi pola sidik jari pengguna yang telah terdaftar sebagai mahasiswa yang disimpan di 
database/memori. Saat verifikasi pola sidik jari berhasil, sensor mengirim data ke Arduino Uno. Data hasil deteksi sensor 
dikenali identitasnya oleh Arduino Uno yang mentransmisikannya ke database server melalui modul ESP8266. Sistem 
presensi diinstal di Personal Computer/server untuk menampilkan berbagai informasi, yaitu ID, nama, kehadiran dan 
kompensasi. Output Arduino Uno berupa logik sebagai input relay. Relay sebagai on/off solenoid. Setelah solenoid aktif 
motor servo otomatis membuka pintu. Hasil pengujian modul finger print, waktu paling cepat (24 detik) dengan rata-rata 
25 detik. Kriteria pola sidik cepat terdeteksi polanya terlihat jelas alurnya sehingga cepat pula terverifikasi.  

 
Kata Kunci: fingerprint, identifikasi, presensi, pola.  
 

Abstract 
 

This research discusses about the presence system of the college integrated to the open/closed the door model. This system 
replaced of manual presence. Lecturers made sign for present or not of student to the process of teaching and learning. 
That manual method with signed present could abused by who are not responsible. For example; the replace sign by 
student on the Presence Form, and risk missing or if it’s carried by student. Meanwhile, the available of the internet 
network at campus has using for the presence system to replace it. The quantitative research methods done with built, 
experiment, data analysis from the identified and measurement. The identification result from fingerprinted sensor 
detected the fingerprint pattern of user have list as student received on the database/memory. At time verification of the 
fingerprint pattern succeed, the sensor sent data to Arduino Uno. Data sensing was knowing the identification’s by Arduino 
Uno who were transmitted data to server database via ESP8266 module. The Presence System was installed at Personal 
Computer/server for displayed various information, are ID, name, present and compensations of present. Arduino Uno 
output is logic as input relay for on/off solenoid. After the active solenoid, servo motor automatically opened the door. 
The result test, time fast detected is 24 second, from mean 25 second. The criteria finger print pattern fast detect pattern 
must be clear the plot, so fast verified too.  

 
Key words: fingerprint, identification, pretention, patern. 
 
1. Pendahuluan 
 
Kehadiran mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang 
diikutinya terdokumentasi di dalam Form Daftar Hadir 
Mahasiswa. Form Daftar Hadir Mahasiswa dikelola oleh 
seorang tenaga administrasi Program Studi (Prodi), 
Ketua/perwakilan kelas mengambil Form sebelum 

perkuliahan dimulai. Kuliah berlangsung selama 7-8 jam 
perhari. Mahasiswa masih diabsen manual, dosen 
menandai kehadiran pada Form Daftar Hadir 
Mahasiswa. Kolom isian kehadiran ditandai dengan 1 
(hadir) dan 0 (tidak hadir). Dosen menandai sebanyak 
empat kali tanda 1 atau 0 untuk mewakili sesi tiap mata 
kuliah. Penandaan manual dapat disalahgunakan oleh 
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mahasiswa yang tidak bertanggungjawab. Tanda 0 
diubah menjadi 1, sehingga tidak sesuai dengan 
aktualnya. Saat mahasiswa kuliah lebih dari jam 
pelajaran yang terjadwalkan, admin sudah tidak 
dijumpai di ruangannya. Mahasiswa membawa 
Formnya ke rumah, rentan tertinggal dan hilang. Petugas 
admin menginput seluruh data presensi sesuai yang 
tertera dalam Daftar Hadir Mahasiswa. Data yang 
terinput secara otomatis diolah sistem di Unisys dan 
menampilkan berbagai informasi. Salah satu informasi 
tersebut berkaitan dengan aktivitas kuliah (jadwal dan 
presensi). Resiko penyalahgunaan dan hilangnya Form, 
serta kemungkinan perubahan presensi/kompensasi 
kehadiran. Saatnya presensi kehadiran mahasiswa 
realtime mengidentifikasi dan langsung terdata di 
sistem. Harapannya, system presensi dapat 
mengantisipasi rekayasa kehadiran dan hilangnya Form 
Kehadiran. 
 
Sensor sidik jari/fingerprint mendeteksi sidik jari 
pengguna [1]. Pendeteksi pola sidik jari salah satunya 
menggunakan optis dengan merekam/menscan ujung 
jari yang diterangi cahaya. Pantulan cahaya dari ujung 
jari ditangkap oleh fingerprint scanner dan 
menyimpannya di memori. Pada saat verifikasi, pola 
sidik jari dicocokkan dengan hasil scan yang tersimpan 
di memori [2]. Hasil identifikasi sesuai pola fitur sidik 
jari unik (minutiae) yang telah terdaftar/tersimpan 
sebelumnya. Pola minutiae disimpan dalam memory 
atau database. Saat verifikasi, pola minutiae dicocokkan 
dengan hasil scan pola sidik jari dilakukan saat awal 
pendataan. Hasil scan pola sidik jari dari pendataan ini 
menjadi data pendaftar. Data pendaftar menjadi sumber 
verifikasi jika sensor mengirimkan data ke 
mikrokontroler. Data sensor ditansmisikan oleh modul 
ESP8266 menuju komputer client [3]. Rele yang 
terhubung ke solenoid door lock [1] on, sehingga pintu 
terbuka. Penggerak pintu dengan motor servo berputar 
dua arah sesuai dengan sudut gerakan rotornya. Motor 
servo dikendalikan dengan memberikan pengaturan duty 
cycle sinyal pulse width modulation (PWM) pada bagian 
pin kontrolnya [4].  
 
Motor servo dengan sistem closed feedback pada 
rangkaian kontrolnya terdiri dari sebuah motor, 
serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian Kontrol 
Pengendalian gerakan putar pada rotor motor servo [5], 
menggunakan metode PWM (Pulse Width Modulation) 
dengan luaran signal. Sinyal output motor servo dapat 
mentrigger komponen lainnya pada suatu sistem. 
 
Permasalahan pengubahan absen dan Form hilang 
direncanakan untuk mengantisipasinya.  Perancangan 
alat/sistem terdiri dari hardware (sensor fingerprint, 
solenoid door look, motor servo, Arduino Uno dan 
ESP8266) dan software Arduino IDE. Rangka alat 
terbuat dari kayu. Sensor fingerprint berada di standing 
pintu dan komponen kontrol berada didalam box. Sensor 

fingerprint mendeteksi pola sidik jari. Pola sidik jari 
mahasiswa di daftar/enroll terlebih dahulu dan disimpan 
di memori. Saat verifikasi pola sidik jari berhasil, sensor 
mengirim data ke Arduino Uno. Data sensor diolah 
Arduino Uno dan mentransmisikannya ke database 
server menggunakan ESP8266. Pada computer server 
menampilkan informasi ID, nama, kehadiran dan 
kompensasi. Output Arduino Uno berupa logik sebagai 
input relay. Relay sebagai on/off solenoid. Setelah 
solenoid aktif motor servo otomatis membuka pintu. 
Motor servo diatur pergerakannya dengan program pada 
software Arduino IDE. Capture pola sidik jari dilihat 
menggunakan aplikasi SFG v2.0. Aplikasi SFG dapat 
dioperasikan setelah terkoneksi ke Arduino Uno dan 
sensor fingerprint. 
 
2. Metodologi  
 
Realisasi alat/system memerlukan studi pustaka terkait 
tentang perancangan, perakitan, instalasi, observasi dan 
laporan. Beberapa metode penelitian yang dilaksanakan 
adalah: 
 
2.1. Perancangan  
 
Perencanaan sistem untuk identifikasi pola sidik jari 
terintegrasi sistem presensi terdiri dari komponen 
mekanik dan elektrik. Komponen elektrik; sensor 
fingerprint sebagai deteksi sidik jari, solenoid door lock 
(pengunci), dan motor servo (penggerak) pintu. 
Komponen mekanik; engsel. Buzzer sebagai indikator 
terbukanya pintu setelah modul fingerprint merespon 
kecocokan pola sidik jari. Program sistem presensi 
ditulis di software Arduino IDE dan diupload ke 
mikrokontroler Arduino Uno. Modul wifi ESP8266-01 
untuk komunikasi data. Push button digunakan untuk 
membuka pintu tanpa identifikasi pola sidik jari.  

 
2.2. Instalasi Modul-modul Sistem Identifikasi 
 
Modul sensor sidik jari (Gambar 1) berbentuk chip dsp 
untuk mendeteksi pola sidik jari. Cara kerjanya dengan 
sistem optical scanning. Ujung jari yang diterangi 
cahaya direkam/discan, pantulan cahaya ujung jari 
ditangkap oleh fingerprint scanner 

 

Warna kabel: 

 

Gambar 1. Sensor Fingerprint 
 
 (Gambar 2). Hasil scanning disimpan dalam format 
digital saat enrollment/pendaftaran sidik jari.  
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Gambar 2. Metode Optical Scanning 
 
2.1. Arduino Uno dan Motor Sevo 
 
Mengadopsi konsep kerja hasil penelitian [6], prototipe 
open-source Arduino Uno (Gambar 3), dengan 14 pin 
digital (6 pin, output PWM), 6 input analog. Di 
dalamnya memuat sebuah osilator kristal 16 MHz, 
konektor USB, dan konektor sumber tegangan, header 
ICSP dan tombol reset.  

 

 
Gambar 3. Arduino Uno 
 

 
Gambar 4. Wiring Diagram Sensor Fingerprint Ke 
Arduino Uno  
 
2.2. Cara Kerja Solenoid Door Lock 
 
Kawat yang melingkar pada inti besi di dalam solenoid 
[7] serupa pegas. Saat kumparan (pegas) dialiri listrik, 
maka gaya elektromagnetik menarik besi secara linear 
[8]. Saat kunci dialiri listrik (terbuka) (Gambar 5 (a)), 
arus listrik diputus, sehingga pegas meregang (Gambar 
5 (b)), sehingga solenoid tertutup. 

 
Gambar 5. Solenoid Door Lock 
 
2.3. Wiring Diagram Sistem Identifikasi 
 
Wiring diagram sistem identifikasi (Gambar 6) dibuat 
dengan gambar fiktorial. Akibat kesalahan wiring sistem 
tidak berfungsi, sehingga perlu troubleshooting. 

 

 
Gambar 6. Wiring Diagram Sistem Identifikasi 

 
2.4. Cara Kerja Alat 
1) Sensor fingerprint mendeteksi pola sidik jari 

pengguna, 
2) Pola diidentifikasi dan didaftarkan/enroll oleh 

admin 
3) Pengguna masuk ke ruang kelas dengan mengetap 

ibu jari kanan ke sensor fingerprint. 
4) Saat pola sidik jari terverifikasi, sensor fingerprint 

mengirim data ke Arduino Uno dan mengaktifkan 
buzzer dan modul buka tutup pintu 

5) Data ID pola sidik jari dikirim ke server 
menggunakan ESP8266-01. 

6) Dalam ruang kelas terdapat push button sebagai 
akses buka pintu tanpa identifikasi 

 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Blok Diagram dan Flowchart 

 
Gambar 7 Blok Diagram Sistem  
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Blok diagram (Gambar 7); pengidentifikasi pola sidik 
jari dan modul buka tutup pintu ditandai dengan warna 
putih (lebih terang). Irisan pembagian tugas warna abu-
abu arsir (lebih gelap), yang bagian gelap menunjukkan 
cara kerja jaringan internet. Keseluruhan cara kerja 
sistem identifikasi sidik jari mengikuti flowchart 
(Gambar 8) sesuai alur kerja program. 
 

 
Gambar 8 Diagram AlirIdentifikasi Sidik Jari 
Terintegrasi Sistem Presensi  
 
3.2. Deteksi Pola Sidik Jari Modul Fingerprint 
 

 
Gambar 9 COM Port Arduino TCon  
 
Cara Kerja Awal Identifikasi Pola Sidik Jari 
1. Pin Rx (White Wire) dikoneksikan ke ke pin 0 dan 

pin Tx (Green Wire) ke pin 1 Arduino (Gambar 9). 
2. Upload ‘blank sketch’ pada software Arduino IDE 

3. Buka software SFG Demo V2.0, klik Open Device 
dan pilih COM port Arduino (Gambar 10) yang 
terhubung. 

 
Pendaftaran Pola Sidik Jari 
Proses mendaftarkan pola sidik jari (Gambar 10) baru 
dengan klik Preview checkbox dan tekan Enroll 
pendaftar lebih dari satu). 
 

 
Gambar 10 Tampilan Sebelum Enroll 

 
4. Enroll Pendaftaran ID 
 

 
Gambar 11 Tampilan Input ID Pola Sidik Jari 

 
Setelah klik enroll masukkan ID (Gambar 11) yang 
ingin digunakan. Enroll dimaksudkan untuk 
mendaftarkan pola sidik jari secara terus menerus 
jika terhubung 

 
5. Software akan meminta pendaftar untuk menekan 

jari (Gambar 12) ke sensor 
 

 
Gambar 12 Tampilan Perintah Enroll Pola Sidik 
Jari. 
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6. Pendaftar dan admin dapat melihat pratinjau sidik 
jari (Gambar 13). 

 

 
Gambar 13 Tampilan Pratinjau Pola Sidik Jari 

 
7. Pemberitahuan enroll berhasil (Gambar 14) 

 
Gambar 14 Tampilan Enroll Sukses 

 
10. Pemberitahuan enroll tidak berhasil (Gambar 15) 

dan ulang kembali pendaftran pola sidik jari baru 
 

 
Gambar 10 Tampilan Enroll Belum Sukses 

. 
11. Verifikasi Pola Sidik Jari yang Sudah Terdaftar 

(a) Pilih ID pola sidik jari yang akan diverifikasi 
(Gambar 15) 

(b) Klik Match (Gambar 16) dan pengguna 
menekan jari ke sensor fingerprint 

(c) Verifikasi Pola Sidik Jari 
 

 
Gambar 16 Pilih ID Pola Sidik Jari Terdaftar 

 
Gambar 17 Menu Match Aplikasi SFG Demo V2.0  

 

 
Gambar 18 Hasil Verifikasi Pola Sidik Jari  
 
Waktu dan keterangan terverifikasi atau tidaknya pola 
sidik jari ditampilkan pada software SFG Demo V2.0 
(Gambar 18). 
 

Tabel 1 Pengujian Waktu Deteksi Pola Sidik Jari 

No 
Posisi Ibu 

jari Kanan 
Pola 

Sidik Jari 
Waktu 
Deteksi 

Keter 

1 

 

 

 

25 benar 

2  

 

24 *benar, 
paling 
cepat 

3  30 benar 

4  

 

25 benar 

5  

 

24 benar 

6  24 benar 

  

25 benar 
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25 benar 

  

29 salah 

  

30 salah 

 Rata-rata waktu 
deteksi 

24.6 
 

 
Keterangan: 
Benar, pola sidik jari terverifikasi dengan pola sidik jari 
pada database modul fingerprint, salah jika tidak 
terverifikasi 
 
Hasil Identifikasi pola sidik jari sesuai dengan posisi ibu 
jari kanan dan waktu (Tabel 1). Pengambilan data waktu 
(detik) identifikasi secara otomatis, telah tersedia dalam 
software aplikasi SFG Demo V2.0. Ibu jari yang terlalu 
kering atau terlalu basah, serta posisi scan yang tidak 
tepat berpengaruh terhadap hasil identifikasi pola fitur 
sidik jari unik (minutiae). Pola minutiae yang jelas 
alurnya lebih cepat menemukan data ID pada database 
sensor fingerprint. Demikian sebaliknya  pola sidik jari 
yang menempel tidak jelas alurnya akibat ibu jari kering/ 
basah tidak cepat teridentifikasi. Berbagai posiis pola 
sidik jari terekam waktu deteksinya, waktu deteksi 
tercepat percoban ke 3 karena posisi dan gambar pola 
sidik jari jelas. 
 
3.3. Pengukuran Tegangan-Waktu  
 
Pengukuran tegangan dan waktu buka tutup model pintu 
yang dipasangi modul finger print untuk mengetahui 
kinerja solenoid door lock. Pengujian dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh waktu buka tutup pintu terhadap 
tengangan input solenoid saat terbuka dan terkunci. 

 
Gambar 19 Pengukuran Tegangan Output/input 

 
Hasil pengukuran tegangan solenoid door lock terhadap 
waktu buka tutup pintu. Pengambilan data input 
tegangan solenoid menggunakan multimeter digital. 

Gambar 14, menunjukkan data hasil pengukuran 
tegangan input dan waktu buka/tutupnya. Pebedaan 
tegangan input pada solenoid hanya sedikit dikarenakan 
hasilnya berupa tegangan digital. Saat tegangan input 
solenoid terkunci naik dari 0 V menjadi 0,50 V karena 
adanya perubahan logik 0 ke logik 1 secara cepat. 
Perubahan tegangan yang cukup besar juga terdapat 
pada solenoid terbuka dari tegangan 11,17 V menjadi 
11,08 V. Solenoid door lock diberi tegangan, maka akan 
otomatis mengaktifkan solenoid door lock (terbuka). 
 
4. Kesimpulan 
 
Penggunaan sistem presensi dengan fingerprint hanya 
dapat diakses jika telah terdaftar pola sidik jarinya ke 
database. Pengujian dari keseluruhan alat menunjukan 
program sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan 
pembuatan alat. 
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Abstrak 

 
Artikel ini membahas tentang modul praktik di Politeknik Negeri Jakarta khususnya Program Studi Elektronika 

Industri. Mata kuliah praktik dilengkapi simulasi dan modul sebagai sarana pembelajarannya. Namun sebagian 

modulnya belum lengkap khususnya pneumatik dan Programmable Logic Controller (PLC). Permasalahan tersebut 

menyebabkan mahasiswa kurang wawasan tentang pengaplikasian pneumatik dan PLC. Aplikasi pneumatik dan PLC 

pada produksi dapat dibuat modulnya, khususnya pengemasan barang. Pembuatan modul latih model pengemasan 

barang dengan pneumatik dan PLC diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan mahasiswa. Hardware 

dan software dibutuhkan agar pemodelan pengemasan sesuai dengan cara kerjanya. Pemodelan dibuat menjadi mode 

manual dan otomatis dengan PLC. Instruksi PLC mengaktifkan solenoid valve satu dan dua melalui kontak relay. 

Kontak coil relay terkoneksi dengan pin output PLC. Pemrograman PLC dalam bentuk ladder diagram telah dibuat di 

CX. Programmer 9.0. Normally closed relay terhubung dengan salah satu kabel solenoid valve. Katup pada solenoid 

valve menyalurkan tekanan udara ke silinder double acting satu dan dua. Gerakan maju/mundur silinder double acting 

satu mendorong barang menuju konveyor dan silinder dua mendorong benda ke tempat penyimpanan barang. 

 
Kata Kunci: modul, packing, silinder, solenoid valve, tekanan udara 

 

 

PNEUMATIC IMPLEMENTATION ON PACKING MODEL 

 
Abstract 

 
This article discusses about practical modules at the Jakarta State of Polytechnic especially Industrial Electronics 

Study Program. Practical courses are equipped with simulations and modules as a means of learning. But some of the 

modules are not complete, especially pneumatic and Programmable Logic Controller (PLC). These problems cause 

students to lack insight into pneumatic and PLC applications. Pneumatic and PLC applications in the production can 

be made by module, especially packing. The creation of training module for the packing with pneumatic and PLC 

models is expected to improve competence and insight of students. Hardware and software are needed so that packing 

modeling is in accordance with how it works. Modeling is made into manual and automatic mode with PLC. PLC 

instruction activates solenoid valves through relay contacts. Relay coil contact is connected to the PLC output pin. 

Programming PLC in the form of a ladder diagram has been created on CX. Programmer 9.0. Normally closed relay is 

connected to one of the solenoid valve cables. Valves on solenoid valve deliver air pressure to both of double acting 

cylinders. The first of cylinder pushes object towards the conveyor and the second pushes object to the storage area. 

 
Key words: module, packing, cylinder, solenoid valve, air pressure 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan 

Teknik Elektro khususnya Program Studi Elektronika 

Industri, mata kuliah teori dan praktik terdapat di 

dalam kurikulumnya. Salah satu mata kuliah praktik 

yang diajarkan adalah Otomasi Industri. Fasilitas 

praktikum pada mata kuliah Otomasi Industri, 

memerlukan modul sebagai sarana pembelajarannya. 

Sebagian modulnya belum lengkap, khususnya 
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pneumatik. Praktikum pneumatik dan Programming 

Logic Controller (PLC) yang diajarkan hanya sebatas 

simulasi. Hal tersebut dikarenakan modul praktik 

belum tersedia. Permasalahan tersebut menyebabkan 

kurangnya pemahaman mahasiswa tentang 

pemanfaatan pneumatik dan PLC. Aplikasi pneumatik 

dan PLC di industri untuk proses produksi, antara lain 

filling, sorting, milling, packing. Khususnya 

pengemasan memerlukan beberapa hardware dan 

software pendukung, dapat dimodelkan untuk sarana 

pembelajaran. Oleh karena itu, penulis tertarik 

membuat modul latih pneumatik dan PLC pada model 

packing. Harapannya modul tersebut bermanfaat 

sebagai sarana pembelajaran dan meningkatkan 

kompetensi mahasiswa. Selain itu sebagai bekal 

lulusan untuk berkompetensi dengan sesama teman 

dari PNJ atau PT lain saat mencari pekerjaan. 

 

Selektor switch sebagai saklar posisi rangkaian secara 

manual atau otomatis dengan PLC. Modul input PLC 

menerima sinyal berupa tegangan dari output sensor 

dan push button [1]. Output dari PLC mengaktifkan 

solenoid valve melalui relay. Relay berfungsi 

mengamankan komponen elektronik dari kelebihan 

tegangan [2]. Kompresor berfungsi menyalurkan udara 

yang bertekanan pada sistem [3]. Solenoid valve 

beroperasi dengan arus listrik baik AC maupun DC. 

Solenoid valve mengatur saluran udara yang 

bertekanan ke aktuator pneumatic [4]. Silinder 

pneumatik berfungsi menggerakkan beban berat [5]. 

Pilot lamp menandakan indikator aktifnya sistem.  

 

Permasalahan belum tersedianya modul praktik 

pneumatik dan PLC di PNJ diperlukan solusi. Modul 

Latih Pneumatik dan PLC pada Model Packing 

dirancangbangun untuk memperluas wawasan 

pengetahuan mahasiswa. Modul latih direalisasikan 

dengan memanfaatkan hardware dan software. 

Hardware yang dibutuhkan pada modul latih; PLC, 

relay, Air Service Unit (ASU), dua solenoid valve, dua 

silinder double acting, konveyor, motor DC, sensor 

reed switch, infrared proximity switch. Software CX 

Programmer 9.0 dibutuhkan untuk pemrograman pada 

model packing. Implementasi pneumatik pada model 

packing dibuat secara manual atau otomatis dengan 

PLC. Output dari PLC mengaktifkan solenoid valve 

melalui kontak relay. Tekanan udara berasal dari 

kompresor, disaring dan diatur dengan ASU. Solenoid 

valve satu mengatur masuk/keluarnya tekanan udara 

pada silinder double acting satu (silinder 1) dan 

solenoid valve dua pada silinder double acting dua 

(silinder 2). Gerakan maju silinder 1 mendorong 

barang ke konveyor dan silinder 2 mendorong barang 

ke tempat penyimpanan. Indikator aktifnya modul 

berupa pilot lamp dan buzzer menandakan bahwa 

proses packing trouble. 

 

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian model packing dengan perancangan, 

realisasi, pengujian, pengambilan, dan analisis data.  

 

2.1 Spesifikasi Komponen Pneumatik 

 

a. Air Service Unit 

ASU tipe AW2000-2 dengan tekanan operasi sebesar 

0.05-0.085 MPa atau setara 50-850 bar. ASU berfungsi 

sebagai katup pemfilter udara. Udara yang masuk harus 

dipisahkan dari partikel-partikel. Partikel pada saluran 

udara menyebabkan gangguan pada elemen penggerak 

[3]. ASU juga berfungsi mengontrol tekanan udara 

yang masuk.  

 

b. Solenoid Valve 

Solenoid valve 5/2 tipe Airtac 4V210-08, beroperasi  

pada tekanan 0.15-0.8 MPa. Cara kerja: tegangan 

supply yang mengalir pada kumparan solenoid valve 

berubah menjadi medan magnet. Medan magnet pada 

kumparan berfungsi menggerakan plunger pada bagian 

dalam solenoid valve. Perpindahan posisi plunger 

menyebabkan lubang keluaran solenoid valve terbuka 

sehingga udara yang bertekanan keluar [6]. 

 

c. Silinder Double Acting 

Silinder double acting tipe TMA-16X75 pada modul 

latih berjumlah 2 buah dengan tekanan operasi 0.1-1 

MPa. Maksimal kapasitas beban silinder masing-

masing 20 kg. Silinder double acting memiliki dua port 

untuk instroke dan outstroke. Tekanan udara 

mendorong piston keluar dan kembali ke posisi awal. 

Silinder double acting [7] membutuhkan tekanan udara 

lebih besar dan katup pengontrol arah yang lebih 

kompleks dibandingkan dengan silinder single acting. 

 

2.2 Blok Diagram dan Flowchart 

 

Perancangan sesuai Blok Diagram (Gambar 1) dan 

realisasi keseluruhan model mengikuti diagram alir 

atau sesuai Flowchart (Gambar 2) 

 

SENSOR 
PHOTOELECTRIK

PUSH 
BUTTON

EMERGENCY 
STOP 

BUTTON

PLC RELAY

INDIKATOR

MOTOR 
LISTRIK

SOLENOID
VALVE

SILINDER 

INPUT PROSES OUTPUT

SELECTOR 
SWITCH

SENSOR 
MAGNETIK

AIR SERVICE 
UNIT

KOMPRESOR

 
Gambar 1. Blok Diagram Keseluruhan Model 
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Keterangan: 

Relay : relay dengan tipe MY4N sebagai 

kontak solenoid valve dari instruksi 

PLC. 

Solenoid 

Valve 

: dua buah solenoid valve jenis 5/2 

difungsikan untuk mengatur saluran 

udara yang bertekanan ke silinder 

double acting. 

Silinder : Silinder 1 mendorong barang ke 

konveyor dan silinder 2 mendorong 

barang ke tempat penyimpanan 

ASU : sebagai pengatur tekanan udara dan 

pemfilter udara dari partikel. 

Kompresor : sebagai penghasil tekanan udara pada 

modul latih. 

 

 
START
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Tidak

Mode Otomatis

Inisalisasi 

Alamat Input/Output PLC

Emergency stop off?

P.Button3 == 1?
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(Q100.0)

E

B

C

D

A

Memilih Mode

Manual?
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B

P.Button6 == 1?

R3 & Motor DC Off

(Q100.6)

Cek Tombol 

P.Button6

P.Button7 == 1?

R2 & SLV2 On

(Q100.5)

Cek Tombol 

P.Button7

P.Button8 == 1?

R2 & SLV2 Off

(Q100.5)

Cek Tombol 

P.Button8

Sensor Photoelectric 

deteksi barang?

Counter 1x

Cek Sensor 

Photoelectric

Simpan akumulasi 

counter pada memori

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Stop

C

Counter sudah 5 kali?

R3 & Motor DC Off

(Q100.6)

Timer1 On 5s 

Cek 

Sensor RS4

Sensor RS4 

deteksi magnet?

R2 & SLV2 On

(Q100.5)

R2 & SLV2 Off

(Q100.5)

P.Button2 == 1?

Timer2 On 5s 

Tidak

Ya

Ya

Ya

E

Timer1 On 5s 

Counter sudah 20 kali?

Timer1 On 5s 

Indikator Buzzer On

(Q100.3)

Indikator Buzzer Off

(Q100.3)

Ya

A C E

D

B

R3 & Motor DC On

(Q100.6)

Tidak

Tidak

Tidak

 
 
Gambar 2. Flowchart Keseluruhan Model 

 

2.3 Pemasangan Komponen Pneumatik pada 

Modul Latih 

 

a. Pemasangan Solenoid Valve dan Silinder Double 

Acting dan Air Service Unit 

 

Solenoid valve mengatur masuk/keluarnya udara yang 

bertekanan pada silinder. Pada gambar 3 (a) pin A 

solenoid valve dihubungkan dengan pin 1 silinder. Pin 

B solenoid valve dihubungkan dengan pin 2 silinder. 

Pembuatan standing board untuk memudahkan 

penempatan posisi silinder double acting. 

Air service unit ditempatkan pada modul latih. 

Pemasangan standing board untuk memudahkan 

penempatan air service unit (Gambar 3 (b)). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Gambar 3. Penempatan Solenoid Valve, Silinder Double 

Acting dan ASU 

 

Keterangan Gambar 3 (b):  

(1) Regulator (2) Pressure Gauge (3) Filter 
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b. Koneksi PLC, relay dan solenoid valve 

 

 
 

Gambar 4. Koneksi PLC, Relay dan Solenoid Valve 

 

Keterangan Gambar 4:  

(1) PLC (2 dan 3) Relay (4 dan 5) Solenoid Valve 

 

Sinyal output PLC berupa tegangan di input ke coil 

relay untuk aktif. Pin output Q100.4 PLC dikoneksikan 

ke pin 14 relay 1 dan pin output Q100.5 PLC 

dikoneksikan ke pin 14 relay 2. Kontak Common pada 

relay terkoneksi dengan sumber tegangan +24 VDC. 

Normally Closed pada relay dihubungkan ke salah satu 

kabel solenoid valve. Sementara kabel solenoid valve 

lainnya dihubungkan dengan ground pada power 

supply (Gambar 4).  

 

c. Desain Modul Latih  

 

 
 

Gambar 5. Modul Latih Model Packing 

 

Gambar 5 merupakan bentuk akhir dari modul latih 

(tampak depan). Modul latih memiliki dimensi (p:60 x 

l:52 x t:72) cm berbahan Besi kotak dan akrilik 3-5 mm 

 

2.4 Cara kerja Modul 

 

a. Siapkan laptop, modul latih, kabel power, kabel 

USB printer, kabel banana, dan kompresor. 

b. Pastikan kabel power modul latih dan kompresor 

terhubung ke sumber listrik.  

c. Hubungkan kabel banana ke pin-pin actuator. 

d. On-kan MCB dan tekan saklar 24V. 

e. Hubungkan laptop dengan PLC dengan kabel USB 

printer. 

f. Meng-upload program on/off relay yang sudah 

disiapkan. 

g. Pasang selang dari kompresor ke modul latih. 

h. Buka katup pada kompresor dan sesuaikan tekanan 

udara dengan mengatur regulator ASU. 

i. Pilih posisi rangkaian dengan selektor switch ke 

mode manual atau otomatis. 

j. Tekan push button (start) untuk mengoperasikan 

modul latih. 

k. Modul latih beroperasi. 

l. Untuk menonaktifkan modul latih tekan tombol 

push button (stop). 

m. Saat terjadi keadaan darurat saat pengoperasian 

modul latih, tekan emergency switch button dan 

buzzer akan bunyi. 

 

2.5 Uji Mekanik 
 

a. Pengujian gerak maju/mundur silinder double 

acting dengan tekanan udara dari kompresor. 

b. Pengujian katup solenoid valve dengan catu daya 

dan kompresor. 

 

2.6 Uji Elektrik 

 

a. Pengukuran tegangan solenoid valve pada modul 

latih model packing. Besar tegangan yang sesuai 

(24 V) menunjukkan bahwa solenoid valve telah 

dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Alat ukur 

tegangan berupa voltmeter/ multimeter digital.  

b. Pengujian relay sebagai kontak solenoid valve 

dengan alat ukur voltmeter/multimeter digital. 

c. Pengukuran tekanan udara pada silinder double 

acting dengan alat ukur pressure gauge. 

 

2.7 Uji Software 

 

a. Pengujian program on/off relay untuk 

mengaktifkan/menonaktifkan solenoid valve. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Pengujian tekanan udara pada silinder 1 dan 2 diukur 

dengan pressure gauge. Indikator gauge menampilkan 

tekanan udara ASU, panjang selang terhadap tekanan 

udara pada silinder dan ASU umumnya sebanding. 

Oleh karena itu perlu dihitung selisihnya dengan cara 

pengukuran. Selisih tekanan udara tersebut diuji 

dengan panjang selang yang berbeda. 
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Gambar 6. Hasil Pengukuran Tekanan Udara Silinder 1 

(panjang selang 1 meter) 

 

Trend grafik linier Gambar 6 menunjukan; tekanan 

udara minimum= 15 psi, maksimum= 68 psi, rata-rata= 

42,72 psi.  Hasil ukur pada ASU; tekanan udara 

minimum= 15 psi, maksimum= 70 psi, rata-rata= 43,44 

psi. Selisih tekanan udara rata-rata ASU-silinder 1= 

43,44-42,72= 0,7 psi= 1,6 %. Hasil pengukuran 

tekanan udara pada silinder 1 sebanding dengan 

tekanan udara yang tertera pada ASU. Nilai regresi R2= 

0,9996 menunjukan bahwa 99,9% tekanan udara ASU 

sangat mempengaruhi tekanan udara pada silinder 

sedangkan 0,1% dipengaruhi oleh sebab lain dalam hal 

ini adalah panjang selang.  

 

 
 
Gambar 7. Hasil Pengukuran Tekanan Udara Silinder 2 

(panjang selang 1 meter) 

 

Trend grafik linier Gambar 7 menunjukan; tekanan 

udara minimum = 15 psi, maksimum= 68 psi, rata-

rata= 42,68 psi.  Hasil ukur pada ASU; tekanan udara 

minimum= 15 psi, maksimum= 70 psi, rata-rata= 43,44 

psi. Selisih tekanan udara rata-rata ASU-silinder 2= 

43,44-42,68= 0,8 psi= 1,9 %. Hasil pengukuran 

tekanan udara pada silinder 2 sebanding dengan 

tekanan udara yang tertera pada ASU. Nilai regresi R2= 

0,9995 menunjukan bahwa 99,9% tekanan udara ASU 

sangat mempengaruhi tekanan udara pada silinder 

sedangkan 0,1% dipengaruhi oleh sebab lain dalam hal 

ini adalah panjang selang. 

 

 
 
Gambar 8. Hasil Pengukuran Tekanan Udara Silinder 1 

(panjang selang 2 meter) 

 

Trend grafik linier Gambar 8 menunjukan; tekanan 

udara minimum= 15 psi, maksimum= 68 psi, rata-rata= 

42,32 psi.  Hasil ukur pada ASU; tekanan udara 

minimum= 15 psi, maksimum= 70 psi, rata-rata= 43,44 

psi. Selisih tekanan udara rata-rata ASU-silinder 1= 

43,44-42,32= 1,1 psi= 2,6 %. Hasil pengukuran 

tekanan udara pada silinder 1 sebanding dengan 

tekanan udara yang tertera pada ASU. Nilai regresi R2= 

0,999 menunjukan bahwa 99,9% tekanan udara ASU 

sangat mempengaruhi tekanan udara pada silinder 

sedangkan 0,1% dipengaruhi oleh sebab lain dalam hal 

ini adalah panjang selang.  

 

 
 
Gambar 9. Hasil Pengukuran Tekanan Udara Silinder 2 

(panjang selang 2 meter) 

 

Trend grafik linier Gambar 9 menunjukan; tekanan 

udara minimum= 14 psi, maksimum= 67 psi, rata-rata= 

42 psi.  Hasil ukur pada ASU; tekanan udara 

minimum= 15 psi, maksimum= 70 psi, rata-rata= 43,44 

psi. Selisih tekanan udara rata-rata ASU-silinder 2= 

43,44-42= 1,4 psi= 3,3 %. Hasil pengukuran tekanan 

udara pada silinder 2 sebanding dengan tekanan udara 

yang tertera pada ASU. Nilai regresi R2= 0,9994 

menunjukan bahwa 99,9% tekanan udara ASU sangat 

mempengaruhi tekanan udara pada silinder sedangkan 

0,1% dipengaruhi oleh sebab lain dalam hal ini adalah 

panjang selang.  
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Gambar 10. Hasil Pengukuran Tekanan Udara Silinder 1 

(panjang selang 3 meter) 

 

Trend grafik linier Gambar 10 menunjukan; tekanan 

udara minimum= 14 psi, maksimum= 67 psi, rata-rata= 

41,6 psi.  Hasil ukur pada ASU; tekanan udara 

minimum= 15 psi, maksimum= 70 psi, rata-rata= 43,44 

psi. Selisih tekanan udara rata-rata ASU-silinder 1= 

43,44-41,6= 1,8 psi= 4,3 %. Hasil pengukuran tekanan 

udara pada silinder 1 sebanding dengan tekanan udara 

yang tertera pada ASU. Nilai regresi R2= 0,998 

menunjukan bahwa 99,8% tekanan udara ASU sangat 

mempengaruhi tekanan udara pada silinder sedangkan 

0,2% dipengaruhi oleh sebab lain dalam hal ini adalah 

panjang selang.  

 

 
 
Gambar 11. Hasil Pengukuran Tekanan Udara Silinder 2 

(panjang selang 3 meter) 

 

Trend grafik linier Gambar 6 menunjukan; tekanan 

udara minimum= 14 psi, maksimum= 67 psi, rata-rata= 

41,5 psi.  Hasil ukur pada ASU; tekanan udara 

minimum= 15 psi, maksimum= 70 psi, rata-rata= 43,44 

psi. Selisih tekanan udara rata-rata ASU-silinder 2= 

43,44-41,5= 1,9 psi= 4,6 %. Hasil pengukuran tekanan 

udara pada silinder 2 sebanding dengan tekanan udara 

yang tertera pada ASU. Nilai regresi R2= 0,999 

menunjukan bahwa 99,9% tekanan udara ASU sangat 

mempengaruhi tekanan udara pada silinder sedangkan 

0,1% dipengaruhi oleh sebab lain dalam hal ini adalah 

panjang selang.  

 

 

 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Hasil data pengukuran tekanan udara pada silinder 

1 dan 2 sebanding dengan tekanan udara yang 

tertera pada Air Service Unit (ASU). Panjang 

selang tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap 

pengukuran tekanan udara pada silinder. 

b. Relay difungsikan sebagai kontak solenoid valve 

pada kontrol maju/mundur silinder. Pengujian dari 

keseluruhan modul latih menunjukan model 

packing berfungsi dengan baik. 
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Abstrak  
 
Artikel ini membahas tentang penyortiran barang berdasarkan warna oleh sensor warna. Prototype ini dimaksudkan 

sebagai  pembelajaran mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta khususnya program studi Elektronika Industri pada mata 

kuliah praktik. Permasalahan yang muncul untuk mata kuliah praktik adalah kurangnya realisasi alat yang membantu 

mahasiswa mengetahui (aplikasi alat) di industri. Diharapkan dengan adanya prototype ini mahasiswa lebih memahami 

bagaimana kerja alat di industri. Prototype penyortir barang berdasarkan warna menggunakan sensor warna yang 

merupakan rangkaian dari sensor LDR, dua buah resistor, dan LED merah. Barang yang digunakan adalah kubus 

kuning dan hijau. Kubus yang melewati sensor dideteksi apakah berwarna kuning atau hijau. Mikrokontroler yang 

digunakan adalah Arduino Mega dan komponen-komponen seperti relay, motor dc, dan sensor warna. Pemrograman 

dibuat pada software ArduinoIDE. Data hasil pendeteksian sensor warna adalah nilai ADC. Kubus yang telah terdeteksi 

warna nya akan dipindahkan oleh lengan robot ke tempat yang telah disediakan. Nilai ADC ditampilkan pada software 

LabVIEW dan terdapat lampu indikator sesuai dengan warna pada kubus yang terdeteksi. 

 

 

Kata kunci: Arduino Mega, LabVIEW, Sensor Warna 

 

 

PROTOTYPE OF SORTING SYSTEM 

BASED ON COLOR 

 

Abstract 
 

This article discusses about sorting of items based on color by color sensor. This prototype is intended as learning for 

students of Jakarta State Polytechnic, especially for study programs of Industrial Electronics in practical subjects. The 

problem that arises for practice subjects is the lack of realization of tools that help students find out (tool applications) 

in the industry. It is expected that with this prototype students will better understand how the tools work in the industry. 

The prototype item sorter based on color uses a color sensor which is a series of LDR sensors, two resistors, and a red 

LED. The items used are yellow and green cubes. The cube that passes through the sensor is detected whether it is 

yellow or green. The microcontroller used is Arduino Mega and the components such as relays, DC motors, and color 

sensors. Programming is made on ArduinoIDE software. Data from the detection of color sensors is the ADC value. 

The cube that has detected its color will be moved by the robotic arm to the place provided. The ADC value is displayed 

on the LabVIEW software and there is an indicator light according to the color of the detected cube. 

 

 

Keywords: Arduino Mega, Color Sensor, LabVIEW 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Di Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Elektronika 

Indusrti Politeknik Negeri Jakarta terdapat mata kuliah 

praktik. Salah satu mata kuliah praktik tersebut adalah 

Otomasi Industri. Pada mata kuliah ini, kurangnya 

apalikasi alat untuk mahasiswa mempelajari kerja dari 

suatu alat industri. Maka diperlukan prototype 

pembelajaran untuk memenuhi ketersediaannya alat 

praktik. Pengenalan alat melalui protoype ini juga 

mailto:veranurdianay@gmail.com
mailto:nuralampnj@yahoo.com
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dimaksudkan agar mahasiswa mempelajari komponen 

yang digunakan, kegunaan dan cara kerja komponen. 

Tidak hanya hardware yang dapat dipelajari 

mahasiswa, melainkan software  yang digunakan 

untuk memprogram alat. Mikrokontroler yang 

digunakan pada penyortir barang berdasarkan warna 

adalah Arduino Mega yang diprogram melalui 

software ArduinoIDE. Kurangnya modul atau 

prototype pada mata kuliah ini, penulis tertarik untuk 

membuat prototype penyortir barang berdasarkan 

warna. Sehingga prototype ini memberikan manfaat 

bagi mahasiswa yang tertarik bekerja di dunia industri 

khususnya dibidang penyortiran barang. 

 

Kubus berpindah melalui konveyor yang digerakkan 

oleh motor DC. Motor DC merupakan perangkat yang 

mengubah energi listrik menjadi energi kinetik 

(gerakan) [1]. Motor DC dapat berputar searah jarum 

jam dan dapat juga berlawanan jarum jam [2]. Sensor 

warna yang digunakan pada sistem penyortir barang 

adalah LDR (Light Dependent Resistor). LDR 

merupakan salah satu jenis resistor yang memiliki 

perubahan resistansi tergantung pada besar kecilnya 

cahaya yang diterima [3]. LDR dibuat dari 

semikonduktor beresistansi tinggi. Jika cahaya/foton 

dengan frekuensi yang cukup tinggi diserap oleh 

semikonduktor menyebabkan elektron dengan energi 

yang cukup untuk meloncat kepita konduksi. Elektron 

bebas yang dihasilkan akan mengalirkan listrik, 

sehingga menurunkan resistansinya [4]. Sensor warna 

diprogram melalui mikrokontroler Arduino Mega 

2560 yang merupakan sistem kendali alat [5]. Warna 

pada kubus yang telah terdeteksi oleh sensor warna 

akan dipindahkan oleh robot lengan saat konveyor 

dihentikan sementara kerjanya oleh relay. Relay 

adalah sebuah saklar elektromagnetis yang berfungsi 

untuk menghentikan atau menghidupkan konveyor [6]. 

Saat konveyor berhenti maka kubus akan dipindahkan 

oleh robot lengan ke tempat yang sesuai dengan warna 

yang telah dideteksi oleh sensor warna. 

Pendeteksian sensor warna dipantau pada software 

LabVIEW. LabVIEW difungsikan untuk melakukan 

analisis numerik, desain, dan menggambarkan hasil 

data. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbench) merupakan bahasa 

pemrograman berbasis grafik untuk instrumentasi, 

akuisisi data, otomasi dan kontrol serta komunikasi [7]. 

Modul ethernet dikoneksikan dengan Arduino Mega 

yang berfungsi mengirim data hasil pendeteksian 

warna oleh sensor warna melalui jaringan internet. 

Ethernet Shield W5100 digunakan untuk mengirim 

data dari Arduino Mega ke software LabVIEW 

dengan jaringan internet yang dihubungkan dengan 

router. Komunikasi yang digunakan adalah modbus. 

Ethernet Shielad W5100 adalah modul buatan Wiznet 

yang memiliki fungsi untuk menghubungkan 

mikrokontroler dengan jaringan internet [8]. 

 

Belum tersedianya prototype praktik alat industri 

untuk menambah wawasan mahasiswa, maka 

diperlukannya solusi. Solusi disini yaitu pembuatan 

prototype penyortir barang berdasarkan warna. 

Penyortiran barang  berdasarkan warna di industri 

dapat berupa kemasan sachet, botol, atau kaleng 

minuman yang memiliki varian rasa. Disini penulis 

meralisasikan barang tersebut dengan kubus kuning 

dan hijau. Prototype ini terdiri dari hardware dan 

software. Hardware yang dibutuhkan pada prototype 

yaitu Arduino Mega 2560, Relay, Motor DC, Sensor 

Warna, kubus warna, dan tempat penyimpanan kubus. 

Sedangkan software yang digunakan adalah 

ArduinoIDE untuk memprogram mikrokontroler dan 

LabVIEW untuk memprogram tampilan monitor nilai 

ADC dan lampu indikator warna. Kubus yang 

melewati sensor warna dideteksi apakah warna sesuai 

yang ditentukan. Ketika kubus terdeteksi dan nilai 

ADC sesuai, maka relay menghentikan kerja motor dc 

sehingga konveyor berhenti. Kemudian kubus akan 

dipindahkan oleh robot lengan ke tempat yang telah 

disediakan. 

 

2. Metode Penelitian 

 
Metode penelitian prototype sistem penyortir barang 

berdasarkan warna dengan perencanaan dan realisasi 

alat pengujian sistem, penetuan variabel untuk 

pengambilan dan analisa data untuk membuktikan 

performa dan kinerja penggunaan sensor-sensor.  

 

2.1. Blok Diagram dan Flowchart 

 

Flowchart mengenai cara kerja sistem penyortir 

barang berdasarkan warna dapat dilihat pada (Gambar 

1) ditandai dengan warna biru.  

 

 
Gambar 1. Flowchart Sistem Keseluruhan 
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Diagram blok (Gambar 2) mengenai sistem penyortir 

barang berdasarkan warna oleh sensor warna ditandai 

dengan warna biru. 

 
Gambar 2. Blok Diagaram Sistem 

 

 

Keterangan: 

Sensor 1 Warna : Sensor yang dipakai yaitu 

sensor LDR berfungsi sebagai 

pendeteksi warna pada benda 

yang melewati sensor. 

Mikrokontroler :   Mikrokontroler yang dipakai 

yaitu jenis Arduino Mega 2560. 

Mikrokontroler berfungsi untuk 

menginstruksikan sensor warna 

untuk mendeteksi warna pada 

benda serta relay untuk 

mengaktifkan dan 

menonaktifkan konveyor. 

 

Relay : Relay yang dipakai yaitu jenis 

PIC AVR ARM MCU. Relay 

berfungsi sebagai kontak untuk 

mengaktifkan dan 

menonaktifkan konveyor. 

 

 Modul ethernet 

Shield 

:   Modul ethernet shield yang 

dipakai yaitu jenis W5100. 

Modul ethernet shield berfungsi 

sebagai pengiriman data 

melalui jaringan wifi menuju 

software Labview. 

 

HMI pada 

LabVIEW 

:       Tampilan monitor pendeteksian 

warna dapat dilihat pada HMI 

LabVIEW 

 

 

 

2.2. Instalasi Modul dan Sensor 

 

Sensor warna yang merupakan rangkaian dari sensor 

LDR, LED merah dan dua buah resistor sebagai 

pendeteksi warna kubus yang melewati sensor. Hasil 

dari deteksinya merupakan nilai ADC. Mikrokontroler 

yang digunakan yaitu Arduino Mega 2560 sudah 

dilengkapi pengkonversi ADC. Mikrokontroler  

berfungsi untuk menginstruksikan sensor warna untuk 

mendeteksi warna pada kubus dan relay untuk 

mengaktifkan dan menonaktifkan konveyor. Relay 

yang dipakai yaitu jenis PIC AVR ARM MCU. Relay 

berfungsi sebagai kontak untuk mengaktifkan dan 

menonaktifkan konveyor. 

 

Modul ethernet shield yang dipakai yaitu jenis W5100. 

Modul ethernet shield berfungsi sebagai pengiriman 

data melalui jaringan wifi menuju software LabVIEW. 

Tampilan monitor pendeteksian warna dan indikator 

warna dapat dilihat pada HMI LabVIEW 

 

2.3. Pengujian Modul Mekanik-Elektrik 

 

Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian mekanik 

dan elektrik didukung juga dengan pengujian program. 

1. Uji Mekanik 

Pengujian mekanik untuk memastikan fungsi 

sensor warna, motor DC, dan Relay berfungsi. 

2. Uji Elektrikal 

Kepastian komunikasi antar modul melalui 

berbagai pengukuran elektrikal tegangan/arus. 

Maksud pengujian ini untuk mengantisipasi short 

circuit jika antar modul telah terkoneksi.  

3. Uji Program 

Pengujian program pada sistem secara partisi (sub 

program), dan uji program keeluruhan setelah 

modul-modul terkoneksi secara mekanik sesuai 

fungsinya.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Instalasi Mikrokontroler, Sensor, dan 

Komponen Pendukung 

 

 
Gambar 3. Instalasi Mikrokontroler dan Komponen 

   Pendukung 

 

 

 

 

 

 

Sensor warna pada konveyor bekerja atas perintah dari 

mikrokontroler Arduino Mega. Sensor warna 

mendeteksi warna dengan cara pantulan cahaya yang 

Keterangan: 

1. Power  Supply 

2. Step UP 

3. Motor DC 

4. Relay 

 

5. Router 

6 .Mikrokontroler 

 Arduino Mega 2560 

 dan Ethernet Shield 

7. Sensor Warna 
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kemudian didapatkan nilai ADC nya. Saat warna telah 

terdeteksi oleh sensor, relay menonaktifkan kerja 

konveyor. Kemudian benda dipindahkan oleh robot 

lengan ke tempat yang telah disediakan. Relay 

berfungsi untuk mengakatifkan dan menonaktifkan 

konveyor. Mikrokontroler Arduino Mega 

dikoneksikan ke sensor warna melalui pin analog A1. 

Sedangkan koneksi mikrokontroler dengan relay 

melalui pin digital 13. Common pada relay terkoneksi 

ke out – step up, sedangkan  Normally Closed (NC) 

relay dikoneksikan ke motor dc. Penggunaan step up 

dikarenakan Power Supply (PSU) memiliki arus 5V 

namun untuk menggerakkan motor dc membutuhkan 

arus 12V. Modul ethernet dikoneksikan dengan 

arduino mega yang berfungsi mengirim data hasil 

pendeteksian warna oleh sensor warna melalui 

jaringan internet. Data kemudian ditampilkan pada 

front panel software LabVIEW.   

 

Prototype sistem penyortir barang didesain tidak 

melebihi dari pedoman tugas akhir. Prototype juga 

didesain supaya mahasiswa aman dan nyaman saat 

melakukan praktik. Prototype ini memiliki panjang 60 

cm, lebar 52cm, dan tinggi 72cm. Gambar 4 

merupakan bentuk akhir dari prototype sistem 

penyortir barang berdasarkan warna. 

 

3.2 Cara Kerja Alat 

 

(1). Kubus pada konveyor melewati sensor warna 

yang terpasang  pada konveyor 

(2).  Sensor mendeteksi kubus sesuai nilai ADC 

warna yang telah ditentukan (kubus hijau atau 

kuning) 

(3).  Setelah kubus terdeteksi, relay menghentikan 

kerja konveyor 

(4). Saat konveyor berhenti, kubus dipindahkan oleh 

robot lengan ke tepat yang telah disediakan 

sesuai dengan warna kubus 

(5). Setelah kubus masuk ke tempat yang telah 

disediakan, relay menggerakkan kembali kerja 

konveyor. 

 

 
Gambar 4. Hasil Akhir Prototype Sistem Penyortir 

   Barang Berdasarkan Warna 

 
Gambar 5. Tampilan monitor pada HMI software 

     LabVIEW 

 

3.3 Pendeteksian Sensor Warna Terhadap Waktu 

 

Sensor warna yang digunakan pada sistem penyortir 

barang berdasarkan warna memiliki output nilai ADC. 

Pendeteksian warna pada kubus perlu diukur untuk 

mengetahui nilai ADC yang didapat saat mendeteksi 

warna kuning dan hijau. Kurva Nilai ADC ialah grafik 

antara percobaan dan nilai ADC. 

 
Tabel 1.  Pendeteksian Sensor Warna Pada Pagi Hari 

Pukul 09:00 

 

Nilai ADC 

Keadaan Awal Warna Kuning Warna Hijau 

442 821 570 

443 815 473 

444 874 453 

445 846 532 

551 841 343 

443 813 548 

446 794 509 

448 854 531 

445 813 515 

444 811 503 

Rata-Rata = 

455,1 

Rata-Rata = 

828,2 

Rata-Rata = 

497,1 

 

 
Tabel 2.  Pendeteksian Sensor Warna di Siang Hari 

Pukul 13:00 

 

Nilai ADC 

Keadaan Awal Warna Kuning Warna Hijau 

430 815 509 

433 841 455 

426 828 510 

427 832 495 

429 800 506 

434 823 511 

432 825 471 

428 850 506 

425 817 441 

427 836 511 

Rata-Rata = Rata-Rata = Rata-Rata = 
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429,1 826,7 491,5 

Tabel 3. Pendeteksian Sensor Warna di Sore Hari Pukul 

17:00 

 

Nilai ADC 

Keadaan 

Awal 
Warna Kuning Warna Hijau 

413 805 499 

415 829 497 

418 816 486 

416 832 508 

417 824 512 

414 728 547 

420 774 484 

419 767 460 

421 800 479 

415 770 501 

Rata-Rata = 416,8 Rata-Rata = 

794,5 

Rata-Rata = 

497,5 

 

 

Tabel 4. Pendeteksian Sensor Warna di Malam 

Hari Pukul 20:00 

 

Nilai ADC 

Keadaan Awal Warna Kuning Warna Hijau 

427 833 483 

422 737 509 

421 836 423 

426 849 516 

424 837 513 

423 794 423 

425 813 517 

420 838 459 

421 810 520 

418 814 476 

Rata-Rata = 

422,7 

Rata-Rata = 

816,1 

Rata-Rata = 

483,9 

 

 

3.4 Analisis Data Hasil Pendeteksian Sensor 

Warna 

 

Data hasil pengujian dilakukan saat sensor warna 

mendeteksi warna pada kubus yang melewati sensor. 

Dari data yang didapat, menunjukkan bahwa nilai 

ADC memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Saat 

sensor warna diuji di pagi hari, nilai ADC yang 

didapat memiliki nilai rata-rata tinggi. Saat sensor 

warna diuji di siang hari, rata-rata nilai ADC yang 

didapat tidak terlalu jauh dengan rata-rata nilai ADC 

yang didapat saat pagi hari. Saat sore hari, nilai ADC 

yang didapat mengalami penurunan dari nilai ADC 

saat pagi dan siang hari. Pada malam hari nilai ADC 

yang didapat terdapat sedikit kenaikan dari nilai ADC 

pada sore hari sehingga akurasi pendeteksian sensor 

warna pada malam hari dalam kondisi kurang bagus. 

Pendeteksian nilai ADC warna saat malam hari dapat 

terjadi kesalahan karena nilai ADC warna hijau 

memiliki nilai yang hampir sama saat keadaan awal. 

Maka, saat kubus belum melewati sensor atau tidak 

ada nya kubus yang lewat di atas konveyor bisa saja 

terdeteksi kubus bewarna hijau. 

 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, 

alat bekerja sesuai dengan fungsinya. Tetapi nilai rata-

rata yang didapat mengalami perubahan namun tidak 

terlalu jauh berbeda (dapat dilihat pada tabel). 

Perubahan pada nilai ADC dapat dipengaruhi oleh 

cahaya dari luar yang dapat mengakibatkan nilai ADC 

berubah. Pendeteksian sensor yang kurang stabil dapat 

mempengaruhi nilai ADC warna yang mengakibatkan 

warna kubus tidak sesuai dengan nilai yang telah 

ditentukan. Pendeteksian sensor warna pada pagi hari 

memiliki nilai rata-rata ADC tertinggi yaitu nilai rata-

rata keadaan awal 455,1, warna kuning 828,2, dan 

warna hijau 497,1. Nilai rata-rata ADC warna kuning 

tertinggi didapat saat melakukan percobaan dipagi hari 

yaitu 828,2. Sedangkan nilai rata-rata ADC warna 

hijau tertinggi didapat saat melakukan percobaan di 

sore hari yaitu 483,9. 
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Abstrak  
 

Artikel ini membahas tentang pengukuran tinggi dan berat badan pada bayi. Tinggi dan berat merupakan parameter 

yang penting untuk dipantau bagi orang tua. Tak banyak orang tua yang menyadari bahwa berat badan bayi juga 

mencerminkan gizi yang merupakan hal penting untuk selalu dipantau pertumbuhannya. Pemerintah melalui posyandu 

menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, 

pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam pemeriksaan gizi anak ditimbang dan 

dibandingkan dengan usia. Data penimbangan anak dicatat melalui kartu menuju sehat (KMS). Oleh karena itu timbul 

ide untuk merubah penggunaan timbangan manual yang biasa dipakai di posyandu dengan timbangan digital yang 

diharapkan dapat mengukur berat badan beserta tinggi secara akurasi serta mempermudah kader posyandu dalam 

memantau kondisi serta meminimalisir penggunaan kartu menuju sehat. Alat pengukur berat dan tinggi ini terdiri dari 

sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pengukur tinggi dan loadcell untuk mengukur berat dengan Arduino Uno 

sebagai pengolahan data dan ditampilkan melalui software LabVIEW dan disimpan melalu microsoft excel sehingga 

meminimalkan penggunaan kartu menuju sehat (KMS). 

 

Kata kunci: KMS, LabVIEW, Pengukuran. 

 

 

HEIGHT AND WEIGHT MONITORING SYSTEM FOR BABY’S NUTRITION BASED ON 

LABVIEW 

 

Abstract 

 
This article discusses about height and weight measured in babies. Height and weight are parameters to be monitored 

for parents. Few parents did not realize that the baby's weight also reflects nutrition, which is an important thing to 

always to be monitored to know the baby’s growth. The government through Posyandu organizes a service system to 

fulfill basic needs, which activities include immunization services, community nutrition education as well as maternal 

and child health services. In child nutrition checks are weighed and compared with age. Child weighing data is 

recorded through kartu menuju sehat (KMS). Consequently, it emerges the idea to change the use of manual scales 

commonly used in posyandu with digital scales which are expected to be able to measure body weight and height 

accurately as well as facilitate posyandu cadres in monitoring conditions and minimizing the use of kartu menuju sehat. 

This weight and height measurement tool consists of an ultrasonic sensor which functions as a height gauge as well as 

a load cell to measure weight with Arduino Uno as data processor that will be displayed with LabVIEW software then 

stored into Microsoft Excel to minimize the kartu menuju sehat (KMS). 

 

Keywords: KMS, Measurement, LabVIEW. 

 

 

 

1. Pendahuluan  
  

Sejak bayi gizi mempengaruhi tumbuh kembang anak.. 

Kurangnya gizi membawa dampak negatif terhadap 

pertumbuhan fisik maupun mental. Pemerintah melalui 

posyandu memiliki agenda rutin dalam rangka 

memantau status gizi dengan melakukan pengukuran 

berat dan tinggi pada bayi yang dibandingkan dengan 
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usia. Pengukuran berat dan tinggi di posyandu saat ini 

dilakukan dengan manual. Untuk pengukuran berat 

menggunakan timbangan konvensional sehingga 

memberikan hasil yang kurang akurat dan pengukuran 

tinggi badan menggunakan alat meteran manual 

sehingga waktu pengukuran menjadi lebih lama. Data 

penimbangan anak yang dilakukan secara manual dan 

dicatat melalui kartu menuju sehat (KMS) dapat 

menimbulkan ketidakakuratan dalam hal pencatatan 

sehingga mempengaruhi kurva pertumbuhan anak.  

 

Pengukuran berat badan di posyandu saat ini masih 

dengan model dacin sebagai alat ukur berat badan, dan 

meteran pita sebagai alat ukur panjang badan balita.  
Timbangan dacin adalah balok atau beam lurus dengan 

lengan-lengan yang panjangnya tidak sama, bekerja 

dengan massa penyeimbang yang digeser di sepanjang 

lengan untuk menyeimbangkan beban untuk 

menunjukan berat dengan masa penyeimbang harus 

dikalibrasi terlebih dahulu [1]. Beberapa peneliti 

mengembangkan alat ukur alat ukur tinggi dan massa 

tubuh bayi berbasis mikrokontroler atmega8535 dengan 

menggunakan sensor PING sebgai pendeteksi tinggi.[2], 

bebrapa peneliti lainnya juga mengembangkan alat ukur 

tinggi dengan menggunakan mikrokontroler 8535 

dengan sensor fototransistor [3]  
 

Oleh karena itu timbul ide untuk merubah penggunaan 

timbangan manual yang biasa dipakai di posyandu 

dengan timbangan digital yang diharapkan dapat 

mengukur berat badan beserta tinggi secara akurasi serta 

mempermudah kader posyandu dalam memantau 

kondisi serta meminimalisir penggunaan kartu menuju 

sehat. Alat pengukur berat dan tinggi ini terdiri dari 

sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pengukur 

tinggi dan loadcell untuk mengukur berat dengan 

Arduino Uno yang sebagai pengolahan data dan data 

ditampilkan melalui software LabVIEW. 

 

2. Metode Penelitian  
 

Perancangan pengukur tinggi dan berat badan terdiri 

dari sensor ultrasonik sebagai deteksi tinggi dan sensor 

load cell sebagai deteksi berat dengan modul HX711 

sebagai penguat sinyal dan mengkonversi data ADC. 

Program ditulis di software Arduino IDE dan diupload 

ke mikrokontroler Arduino Uno dan data ditampilkan 

melalui software LabVIEW.  

 

2.1. Spesifikasi Sistem Pemantau 

a. Sensor Ultrasonik  

Sensor ultrasonik HC-SR05 bekerja pada tegangan 5V 

dengan kuat arus listrik 15 mA, rentang jarak yang 

diukur yaitu dari 2 cm sampai 300 cm. Sensor ini 

mendeteksi jarak objek dengan cara memancarkan 

gelombang ultrasonik (40 kHz) selama tbrust (200 µs) 

kemudian mendeteksi pantulan. Gelombang ultrasonik 

merambat melalui udara dengan kecepatan 344 m/s 

mengenai objek dan memantul kembali ke sensor.[4] 

 
Gambar 1. Prinsip kerja sensor ultrasonik 

Sumber: http://www.vedcmalang.com / 

 

 

b. Sensor load cell 

Load cell merupakan alat transmitter yang 

menghasilkan output proposional dengan beban atau 

gaya yang diberikan. Load Cell dapat memberikan 

pengukuran yang akurat dari gaya dan beban. Load Cell 

untuk mengkonversikan regangan pada logam ke 

tahanan variabel. Load cell umumnya berisi 4 buat 

strain gauge yang tersusun sebagai rangkaian jembatan 

wheatstone yang disebabkan oleh gaya tekan pada load 

cell akan diubah menjadi sinyal tegangan. Output Load 

cell perlu dihubungkan pada modul ADC sebelum ke 

Arduino[5] 

  

 
Gambar 2. Sensor Loadcell 

Sumber : https://hop.testview.co.il/ 

Keterangan Gambar 1: 

1. Kabel Hijau: output positif sensor 

2. Kabel Putih: Output ground sensor  

3. Kabel Hitam: Input ground sensor 

4. Kabel Merah: Input Tegangan Sensor 

5. Silikon Perekat. 

 

 

Sensor load cell terdiri dari empat buah strain gauge 

dengan variasi resistansi dalam konfigurasi jembatan 

wheatstone pada gambar 3. Perubahan strain akibat gaya 

tekan benda yang diletakan diatas load cell 

menyebabkan perubahan tegangan pada jembatan 

wheatstone 
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Gambar 3. Rangkaian Jembatan Wheatstone 

Sumber:http://eprints.mdp.ac.id 

 

 

c. Modul HX711 

HX711 adalah modul timbangan, yang mempunyai 

prinsip kerja mengkonversi perubahan yang terukur 

dalam perubahan resistansi dan mengkonversinya ke 

dalam besaran tegangan melalui rangkaian yang ada. 

 

 
Gambar 4. Modul HX711 

Sumber : https://www.tokoarduino.com 

Keterangan :  

GND : 0V/Ground Power 

Connection 

E- : Excitation Negative 

DT : Data IO Connection A-: Channel A Positive Input 

SCK : Serial Clock Input A+ : Channel A Negative 

Input 

VCC : Power Input B- : Channel B Positive Input 

E+ : Excitation Positive B+ : Channel B Negative 

Input 

 

 

d. Software LabVIEW 

LabVIEW merupakan bahasa pemrograman berbasis 

grafik untuk instrumentasi, akuisisi data, otomasi dan 

kontrol serta komunikasi. LabVIEW didesain untuk 

tidak bergantung pada mesin sehingga dapat ditransfer 

antar sistem operasi. LabVIEW juga memilki banyak 

perangkat untuk penanganan fungsi matematika, 

visualisasi data grafis dan obyek data masukan yang 

banyak ditemukan pada aplikasi analisis dan akuisisi 

data [6] Software yang digunakan merupakan NI 

LabVIEW 2015. 

 

2.2 Blok Diagram dan Diagram Alir  

 

Pada pengukuran tinggi input berasal dari sensor 

ultrasonik HCSR04 yang membutuhkan 2 pin pada 

arduino untuk echo dan trigger. Pengukuran berat 

dengan load cell kapaitas 20 kg dimana sinyal keluaran 

dari load cell dikuatkan oleh HX711 dan diolah dengan 

arduino uno. Untuk dapat menghasilkan kategori gizi 

parameter dioleh melalui labVIEW sehingga dapat 

ditampilkan dalam tampilan seperti pada diagram blok 

keseluruhan sistem pada gambar 5. 

 

 
 
Gambar 5. Diagram Blok Sistem 

 

 

Dalam sistem pemantau tinggi dan berat badan pada 

bayi dimulai dengan proses inisialisasi port sensor yang 

digunakan pada arduino. Sensor ultrasonik mendeteksi 

hasil pengukuran tinggi dan mencatat hasilnya. Sensor 

load cell mendeteksi berat berat dengan umur bayi yang 

telah diinput. Dalam mengolah dan mengelompokkan 

kategori berat dilakukan oleh software LabVIEW 

sehingga dapat ditampilkan. Seperti pada diagram alir 

gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Diagram Alir Sistem 

 

 

2.3 Rangkaian Koneksi Sensor 

 

a. Rangakaian koneksi sensor ultrasonik 

Untuk koneksi ultrasonik dengan arduino pin echo pada 

ultrasonik dihubungkan dengan pin 9 dan untuk trigger 

di pin 10 pada Arduino. 
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Gambar 7 Koneksi Sensor Ultrasonik Ke-Arduino  
Keterangan Gambar 7: 

1. Garis Orange trigger terhubung ke pin 9 arduino  

2. Garis kuning echo terhubung ke pin 10 arduino 

3. Garis Hitam: terhubung ke GND arduino 

4. Garis Merah:terhubung ke VCC arduino 

 

 

b. Rangkaian koneksi sensor load cell 

Sensor loadcell memiliki 4 kabel yang masing-masing 

dihubungkan ke modul penguat HX711 seperti pada 

gambar 13. 

 

 
 
Gambar 8. Koneksi Sensor Load Cell Ke-Arduino 

Keterangan Gambar 8: 

1. Garis Hitam terhubung ke GND arduino  

2. Garis Biru terhubung ke pin 2 digital arduino 

3. Garis Abiu-abu: terhubung ke pin 3 digital 

4. Garis Merah:terhubung ke VCC arduino 

 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
 

3.1. Pengujian sensor  

a. Pengujian Sensor Ultrasonik 

 Teori perhitungan sensor ultrasonik 

Pengukuran sensor ultrasonik diawali dengan mengukur 

panjang alas yaitu  

 

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 = 𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢                                    (1) 

 

Asumsikan menempuh jarak 1 cm (1cm=0,01m) maka 

dibutuhkan waktu seperti persamaan 2, 

 

                          (2) 

 
 

Karena gelombang ultrasonik berpantul dari transmitter 

ke reciever dan sebaliknya, waktu tempuh yang 

dibutuhkan 2 kali lipat. Hal ini berpengaruh pada 

perhitungan jaraknya sehingga menjadi persamaan 3, 

 

Waktu tempuh = 29  𝑥 2 = 58                              (3) 

 

Untuk mengetahui nilai error menggunakan persamaan 

ke-4, 

 

         (4) 

 

 Hasil Data pengujian sensor ultrasonik 

Pengujian dilakukan dengan membandingan hasil 

pengukuran menggunakan penggaris dengan ultrasonik 

seprti pada gambar grafik 14 
 

 

 
 
Gambar 9 Perbandingan Tinggi Badan Manual dan Alat 

 

 

Berdasarkan gambar 9. Grafik menunjukkan bahwa 

detik pertama sampai ke 52 terjadi penurunan hingga 

titik terendah pada detik ke-27 yaitu 25 cm sehingga 

rata-rata tinggi bayi adalah 28 cm. Pada detik ke-53 

sampai ke-59 tinggi bayi rata-rata 30 cm sesuai dengan 

pengukuran manual. Setelah 1 menit pembacaan tinggi 

bayi cenderung stabil pada angka 29 cm. Sesuai dengan 

persamaan ke-4 menunjukan terdapat selisih berupa 

error sebesar 3,33%. 

 

b. Pengujian sensor load cell 

Pengujian dilakukan dengan membandingan hasil 

pengukuran menggunakan alat hasil perancangan 

dengan timbangan manual digital seprti pada gambar 10. 
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Gambar 10.Grafik perbandingan timbangan manual dan 

digital 

 

 

Berdasarkan gambar 10. Grafik rata-rata berat yang 

terukur ialah 571,6 gram dimana berat sebenarnya 566 

gram sehingga terdapat selisih 5,6 gram dari yang 

sebenarnya sehingga dapat diperoleh kesalahan error 

sebesar : 

 
          = 0,989 % 

 

3.2. Diagram Alir Pemrograman LabVIEW 

 

Dalam pemrograman LabVIEW dimulai dengan 

menyamakan com diLabVIEW apakah sudah sesuai 

dengan com dari arduino. Ketika icon run ditekan pada 

LabVIEW maka proses dimulai dengan membaca 

inputan dari arduino. Bentuk tipe data string diubah 

menjadi numerik sehingga LabVIEW dapat mengolah 

dan mengelompokkan kategori berat dan tinggi 

sehingga dapat ditampilkan. Seperti pada gambar 11. 

 

 
 

Gambar 11 Diagram Alir Pemrograman LabVIEW 

 

3.3 Hasil Tampilan Front Panel LabVIEW 

 

Front panel ini berfungsi untuk input identitas data bayi 

seperti nama dan umur dikolom data, visa resource 

name pada front panel labview berfungsi 

menghubungkan com arduino pada labview sehingga 

arduino dan labview dapat berkomunikasi dan 

mengirimkan data dari pembacaan sensor ke labview. 

Output berupa tampilan nama, umur, kategori gizi, 

tinggi, dan berat. Data pengukuran tersimpan di 

Ms.Excel hal ini meminimalkan penggunaan kartu 

menuju sehat (KMS). Hasil pengukuran dapat dilihat 

pada gambar 16. 

 

  
 
Gambar 12 Hasil Data Pemonitor Tingi Dan Berat 

 

 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan data pengujian sensor ultrasonik dapat 

mendeteksi dengan kesalahan error sebesar 3,36% 

sedangkan untuk pengujian sensor load cell error 

sebesar 0,989 %. Untuk dapat berkomunikasi com 

antara LabVIEW dan arduino harus sama sehingga 

dapat menampilkan data berat dan tinggi serta kategori 

gizi yang sesuai dengan umur. 
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Abstrak  
 

Penelitian ini membahas tentang rancangbangun pengisian botol otomatis air minum kemasan berbasis plc dan labview. 

dunia Industri bersekala besar khususnya Industri minuman telah memanfaatkan alat canggih dalam proses produksinya. 

Tapi sayangnya pada industri rumahan masih memanfaatkan cara manual mulai dari pengisianya, takarannya dan 

bahkan pemilahannya. Karena itu diperlukan alat kontrol otomatis yang tidak dimiliki industri rumahan. Sistem kontrol 

pada produksi minuman meliputi proses pengisian air sesuai warna ke dalam botol, proses memasang tutup botol, dan 

proses pemilahan hasil produksi. Sistem kontrol  pada alat ini menggunakan PLC  OMRON CP1E. Program yang 

dipakai pada PLC OMRON CP1E yaitu menggunakan CX- Programmer. Sedangkan Untuk tampilannya menggunakan 

labview. Sensor yang dipakai adalah photodioda yang berfungsi untuk memilah warna dan sensor level yang terdiri dari 

lacer dan sensor LDR berfungsi untuk takaran yang sesuai. sistem yang dibuat dapat beroperasi secara manual maupun 

otomatis. Apabila pada saat terjadi kesalahan kendali, operator dapat menggunakan kontrol manual.  

 

 

Kata kunci: PLC OMRON CP1E, CX-Programmer, Sensor photodiode, Sensor lacer dan LDR 

 

 

DESIGNING AUTOMATIC BOTTLE BASEDON COLORS 

 BASED ON PLC AND LABVIEW 

 

Abstract 
 

This study discusses the design of automatic filling of bottled bottled water based on PLC and Labview. The world of 

large scale industries, especially the beverage industry, has made use of sophisticated tools in its production process. 

But unfortunately the home industry still uses the manual method, starting from filling it, measuring it and even sorting 

it out. Because of this, an automatic control device that is not owned by a home industry is needed. The control system 

in beverage production includes the process of filling water according to the color into the bottle, the process of 

installing a bottle cap, and the process of sorting the product. The control system on this tool uses the OMRON CP1E 

PLC. The program used on the CP1E OMRON PLC is using CX-Programmer. Whereas for its appearance using 

labview. The sensor used is a photodiode which functions to sort colors and level sensors consisting of a lacer and the 

LDR sensor functions for the appropriate dose. the system made can operate manually or automatically. If in the event 

of a control error, the operator can use manual control. In the use of mini Industrial equipment by selecting the switch 

selector on the panel and pressing the start button to start the production process.  

 

 

Keywords: PLC OMRON CP1E, CX-Programmer, Sensor photodiode, Sensor lacer and LDR 
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1. Pendahuluan  
 

Rancangbangun Pengisian botol otomatis berbasis PLC 

dan Labview dirancang untuk industri rumahan. Dimana 

pada indutri tersebut masih menggunakan cara manual 

untuk produksinya. Mulai dari pengisian air kebotol, 

memilah botol dan pada takaran volume air. Metode 

yang dipakai yaitu mengalirkan air dari tangki 

penampungan ke botol melalui pipa yang diberi keran 

untuk membuka dan menutup yang dilakukan manual 

oleh operator. Metode itu tidak efisien, karena setiap isi 

dalam botol takarannya tidak sesuai dan tidak akurat. 

Terlebih lagi faktor operator jika pada waktu pengisian 

berat botol lebih dari yang ditetapkan operator harus 

mengurangi air dibotol terlebih dahulu. Hal ini akan 

mempengaruhi waktu produksi dan menurunnya hasil 

produksi. Untuk itu diperlukan suatu sistem produksi 

agar dapat memaksimalkan hasil produksi. Berbagai  

masalah yang sudah diterangkan dapat dijadikan 

implementasi dari ilmu dan teknologi salah satunya 

sistem otomasi yang berbasis PLC (Programmeble logic 

controller).  

 

Programmable Logic Control (PLC) menjadi satu 

teknologi yang banyak digunakan dalam industri dan 

PLC juga menawarkan kemudahan dalam pemrograman, 

implementasi, perawatan, dan modifikasi program[1]. 

warna merupakan salah satu unsur yang dapat dideteksi 

secara otomatis menggunakan sensor warna dengan 

membedakan pembacaan RGBnya [2]. Bila objek 

berada disensor photodiode dan dapat terjangkau oleh 

sensor maka output rangkaian sensor berlogika “1” atau 

“high” yang berarti obyek “terdeteksi” sebaliknya jika 

onyek berada pada posisi yang tidak terjangkau oleh 

sensor maka output rangkaian sensor akan bernilai “0” 

atau “low” yang berarti obyek “tidak terdeteksi”[3]. 

LDR atau (Light Dependent Resistor) adalah resistor 

yang dapat berubah-ubah nilai resistansinya jika 

permukaannya terkena cahaya[4]. Penelitian lainnya 

yang dijadikan acuan ialah ‘Perancangan Sistem 

Pengemasan virgin coconut oil(VCO) menggunakan 

PLC pada perangkat keras  konveyor[5]. Pada sistem 

tersebut menggunakan vendor Omron CPM1A sistem 

ini melakukan pengisian dan pengemasan botol pada 

perangkat conveyor sebagai penggerak botol[6].  

 

Dalam rancangbangun pengisian botol otomatis berbasis 

PLC dan Labview. Agar volume setiap botol sama alat 

ini memakai sensor level saat proses pengisiannya 

sensor level disini terdiri dari sensor LDR dan lacer. 

Untuk pemilahan minuman sesuai warna alat ini 

memakai sensor photodioda. Dalam pengisian yang 

lama alat ini memakai pompa agar pengisian dapat cepat. 

Pada saat penutupan alat ini memakai motor dc agar 

pada saat penutupan botol kemasan dapat rapat. Pada 

bagian akhir kami menambahkan sensor barcode yang 

berguna untuk mengetahui tanggal pembuatan dan 

tanggal kadaluarsa botol kemasan. Dalam menjalankan 

alat  terdapat dua mode yaitu mode auto dan mode 

manual. Mode auto disini alat dijalankan otomatis dari 

proses awal sampai proses akhir sedangkan pada mode 

manual setiap proses harus operator yang  

menggerakkannya. 

 

2. Metode Penelitian  

  
Agar keseluruhan sistem dan alat terealisasi sesuai 

dengan rencana dan target dibuatlah beberapa kegiatan 

penyelesaian, yaitu: 

 
2.1 Blok Diagram dan Flowchart  

  
Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alur atau 

sesuai Flowchart (Gambar 1), dan perancangan atau uji 

alat sesuai Blok Diagram (Gambar 2).  

  

2.2 Instalasi Modul-modul dan Sensor  

  

Singkronisasi program plc pada model pengujian 

terkoneksi/ teruji secara mekanik sesuai fungsinya.  

 
Gambar 1. Flowchart Sistem Pengisian  
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Gambar 2. Blok Diagram Sistem  

 

 

2.3  Pengujian Modul Mekanik-Elektrik  

  
Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian mekanik dan 

elektrik didukung juga dengan pengujian program 

yaitu:  

1. Uji Mekanik  

Pengujian mekanik untuk memastikan fungsi motor 

DC,Valve dan Konveyor 

2. Uji Elektrikal  

Kepastian komunikasi antar modul melalui berbagai 

pengukuran elektrikal tegangan atau arus. Maksud 

pengujian ini untuk mengantisipasi short circuit jika 

antar modul telah terkoneksi.  

3. Uji Program  

Singkronisasi program plc pada model pengujian 

terkoneksi/ teruji secara mekanik sesuai fungsinya.  

 

3. Hasil dan Pembahasan  

  
3.1 Instalasi Input PLC dan Output PLC 

  
PLC OMRON CP1E N40 DR-A (Gambar 3) 

merupakan sekumpulan saklar elektronik yang dapat 

diatur kapan dia ON dan kapan dia OFF. Konfigurasi 

dari Central Processing Unit(CPU) dan Peralatan Input 

Output (port I/O)[7]. 

  
Gambar 3. PLC OMRON CP1E N40 DR-A 

  

 
Selenoid Valve Elektrik (Gambar 4) adalah salah satu 

kran yang dirancang menggunakan selenoida sebagai 

kotrolnya, kran ini aktif ketika diberikan tegangan 

minimal 12 volt dengan arus 1.2 Ampere untuk tiap 

kran. Saluran masuan befungsi sebagai lubang masukan 

untuk cairan atau air, saluran keluar berfungsi sebagai 

terminal atau tempat keluar cairan[8] 

 

 
Gambar 4. Selenoid Valve  

  

 
Instalasi kontrol pengisian air ke dalam botol (Gambar 

5) pada realisasi alat merupakan hal yang penting 

kesalahan instalasi dapat mengakibatkan sistem tidak 

berfungsi dengan baik.  

 

 
Gambar 5.Instalasi kontrol pengisian air  
 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

243 

 

 

Desain alat(Gambar 6) Sebelum membuat hardware 

dari sistem rancangan model alat perlu dibuat agar 

pembuatan berikutnya dapat berjalan lebih mudah. 

 
Gambar 6. Desain alat  

 

 
3.2 Cara Kerja Alat  

 

Metode manual:adalah Mode ini akan bekerja secara 

manual beroperasi apabila selector switch manual dan 

tombol start ditekan. Pada saat tombol start ditekan 

lampu indikator akan menyala dan lampu indikator stop 

akan mati. Tekan konveyor, konveyor akan bergerak, 

palang akan terbuka limit 1 tersentuh dan palang 

berhenti. konveyor menggeser botol 1 sampai terdeteksi 

proximity pengisian. Saat sensor proximity terdeteksi 

konveyor akan berhenti palang bekerja menutup sampai 

tersentuh llimit 2 dan palang berhenti dengan posisi 

tertutup. Setelah itu tekan tombol pengisian,sensor 

warna akan mendeteksi botol 1.  valve akan terbuka 

sesuai warna. Setelah botol 1 terisi penuh dan sensor 

level terdeteksi valve terhenti. Lalu tombol konveyor 

ditekan kembali, palang akan terbuka dan konveyor 

bergeser sampai terdeteksi proximity penutupan. Pada 

saat proximity penutupan terdeteksi konveyor 

berhenti ,botol 2 bisa diisi apabila proses pengisian 

ditekan, lalu tombol penutupan ditekan motor down 

bekerja sampai limit 3 tertekan maka akan 

memberhentikan motor down lalu motor memutar tutup 

botol Lalu motor up bekerja dan diberhentikan ketika 

menyentuh limit 4. Tombol konveyor ditekan konveyor 

jalan kembali lalu proximity sortir terdeteksi untuk 

memberhentikan konveyor. Tombol sortir ditekan 

sensor warna bekerja untuk motor palang memilih 

warna akan bekerja dan diberhentikan limit 5 atau limit 

6 tergantung sensor warna. Sensor barcode juga bekerja. 

Setelah itu tekan konveyor lalu botol 1 akan bergerak 

sesuai warna. pengukuran. Pemilihan penggunaan tipe 

sensor disesuaikan dengan kinerja sistem monitor yaitu 

pendeteksi temperature di ruang terbuka pada 

kedalaman tertentu. 

Metode auto adalah Mode ini akan bekerja secara 

otomatis dengan cara menekan selector switch auto lalu 

menekan mode start. Pada saat tombol start ditekan 

palang akan terbuka menyentuh limit 1 untuk 

memberhentikan palang dan konveyor akan beroperasi 

menggeser botol 1, ketika botol 1 terdeteksi oleh sensor 

proximity pengisian.palang akan tertutup menyentuh 

limit 2 untuk berhenti. Konveyor berhenti, sensor warna 

akan mendeteksi botol sesuai warna. valve akan terbuka 

sesuai warna dan botol 1 akan terisi. Saat botol 1 terisi 

penuh sensor level  akan terdeteksi dan valve akan 

berhenti, palang terbuka dan konveyor akan berjalan. 

Ketika konveyor sedang berjalan botol kedua terdeteksi 

oleh proximity pengisian maka akan terjadi proses yang 

pertama tadi. Setelah selesai konveyor akan berjalan 

lagi dan terdeteksi oleh proximity penutupan. Motor 

down akan bergerak limit 3 akan terdeteksi untuk 

memberhentikan motor down dan motor penutupan 

akan bekerja. setelah itu motor up akan bergerak sampai 

limit 4 terdeteksi untuk memberhentikan motor up. 

Konveyor akan jalan ketika proses pengisian selesai.lalu 

konveyor akan terdeteksi oleh proximity sortir. Proses 

pengisian dan penutupan tetap berjalan seperti diatas, 

lalu botol 1 terdeteksi oleh sensor warna dan palang 

motor akan terbuka sesuai warna, palang motor akan 

berhenti jika menekan limit 5 atau limit 6. Ketika sensor 

warna terdeteksi berlangsung juga sensor barcode 

berkerja. Setelah pengisian botol selesai konveyor 

bergeser dan botol 1 akan masuk sesuai warna yang 

telah disediakan.proses akan terjadi secara terus 

menerus. 

 

3.3     Hasil Uji Sistem Pengisian Botol Otomatis 

 
Pengujian dan analisa dilakukan untuk mengetahui alat 

berkerja sesuai sistem kontrol produksi air minum 

kemasan sesuai dengan yang dirancang dan dibuat, baik 

hardware maupun software. Maka tahap selanjutnya 

adalah pengujian alat. Dalam hal ini penulis akan 

menjelaskan tentang pengujian waktu pengisian air 

kedalam botol. Berikut ini akan dibahas mengenai 

deskripsi pengujian dan prosedur pengujian terlebih 

dahulu. 

 
a.Deskripsi Pengujian program PLC dilakukan dengan 

cara upload program PLC yang dibuat dan melihat 

respon yang terjadi pada plant. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui apakah program PLC berjalan sesuai 

deskripsi kerja yang dirancang atau tidak. 

 

b. Daftar Alat dan Bahan Pengujian tabel 1 berisikan 

alat-alat yang dipakai pada rancang bangun pengisian 

botol otomatis berdasarkan warna berbasis plc dan 

labview. Di tabel merupakan alat yang berupa sensor-

sensor, plc, motor dc dan lain sebagainya. Ditabel 1 juga 

menjelaskan fungsi sensor- sensor terhadap alat ini. 
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Tabel 1.  Alat dan Bahan Pengujian 

 

No. Alat dan Bahan Fungsi 

1. 
Modul Power 

Supply 

Pendistribusi tegangan 

untuk keseluruhan sistem 

2. Sensor photodioda 
Menentukan nilai RGB 

yang terdeteksi 

3. 
Senor LDR dan 

Lacer 

Untuk mengukur 

ketinggian air dalam 

botol 

4. Arduino 
Pengubah nilai analog 

menjadi nilai digital 

5. Relay 
Sebagai pengaman 

rangkaian 

6. PLC 
Sebagai pengendali utama 

sistem 

7. Motor DC 

Sebagai penggerak 

konveyor, pemilah 

produk dan penutupan 

botol. 

8. 
Sensor jarak 

proximity 

Pendeteki botol saat 

proses penyortiran 

9. Sensor limit switch 
Pendeteksi gerakan motor 

dc saat memilah produk  

11. valve 
Untuk membuka air agar 

dapat mengisi botol 

 
c. Langkah-langkah pengujian waktu pengisian 

botol  

1. Menyiapkan Alat dan bahan.  

2. Mengisi air pada tangki hingga tangki penuh  

3. Wiring seluruh komponen yang digunakan 

untuk sistem pengisian. 

4. Upload program PLC yang sudah dibuat ke 

PLC  

5. Untuk memulai pengujian dengan mode auto 

maka putar selector switch ke mode auto lalu 

tekan tombol start  

6. Hitung lama nya pengisian air kedalam botol 

menggunakan stopwatch  

7. Lalu ambil data sesuai dengan tabel pengujian 

yang telah dibuat dan analisa data dari tabel 

pengujian tersebut  

 

Tabel 2.  Pengujian Pengisian Botol Otomatis 

 

No. 

Waktu 

Pengisian 

Botol 

perdetik 

Botol 

Warna 

Merah 

Botol 

Warna 

Biru 

1. 20.0 Merah   

2. 19.3 Merah   

3. 18.3  Biru 

4. 18.9  Biru 

5. 18.5  Biru 

6. 20.5 Merah  

7. 19.5 Merah  

8. 19.0 Merah  

9. 18.6  Biru 

10. 18.5  Biru 

11. 19.5 Merah  

12. 20.0 Merah  

13. 19.5 Merah  

14. 18.3  Biru 

15. 19.0  Biru 

16. 18.5  Biru 

17. 20.0 Merah  

18. 19.5 Merah  

19. 19.8 Merah  

20. 18.5  Biru 
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4. Kesimpulan  

 

Dalam pengisian botol waktu yang didapat berkisar 

antara 18.3-20.0 detik dan rata-rata waktu pengisian 

sebesar 19.185 perbedaan didapat karena faktor pompa 

yang tidak setabil, filter pada solenoid valve kotor dan 

tekanan volume. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini membahas tentang rentang waktu tampilan aplikasi dengan indikator lahan parkir pada proses pemesanan. 
Permasalahan umum pada perparkiran konvensional adalah informasi ketersediaan lahan parkir yang kosong. 
Mengakibatkan jumlah mobil melebihi kapasitas lahan parkir dan menimbulkan kemacetan. Jarang terdapat petugas 
yang berkeliling untuk mengetahui ketersediaan lahan parkir. Prototipe parkir cerdas dirancang untuk mengetahui 
ketersediaan dan pemesanan lahan parkir melalui aplikasi android. Pada penelitian ini menggunakan 3 slot lahan parkir 
untuk di jadikan sampel. Sistem pemesanan lahan parkir mewajibkan pengunjung mendaftarkan nomor kendaraan pada 
tampilan aplikasi. Hasil dari proses pememesanan mengubah indikator lahan parkir serta tampilan pada aplikasi android. 
Hasil percobaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan update pada sistem pemesanan dari 1.16 sampai dengan 1.46 
detik. Lamanya waktu update yang dibutuhkan pada proses pemantauan lahan parkir dari 1.18 sampai dengan 1.54 detik. 
Berdasarkan hasil percobaan waktu update pemesanan lebih cepat dari proses pemantauan 

 

Kata Kunci: Infrared E18-D80NK, Internet of Things, Parkir, Pemesanan, NodeMCU ESP8266 

 

 

PARKING AREA BOOKING SYSTEM WITH ANDROID APPLICATION 
 

Abstract 
  

This study discusses different times by displaying information about the order process. Perm common problem in 
conventional parking is offline information on vacant land. Resulting in the number of cars exceeding parking capacity 
and increasing congestion. Rarely does the officer walk around to find out parking information. The smart parking 
prototype is designed to find out and order parking through the android application. In this study using 3 parking lot slots 
to be sampled. The parking road booking system requires visitors to place a telephone number on the application 
display. The results of the ordering process change the parking lot indicator and display on the android application. 
Experimental results are needed to update the ordering system from 1.16 to 1.46 seconds. The length of time needed for 
updating the land parking process from 1.18 to 1.54 seconds. The results of the update update are faster than the 
monitoring process. 

 

Keywords: Booking, Infrared E18-D80NK, Internet of Things, NodeMCU ESP8266, Parking 
 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 
Sistem pemesanan lahan parkir melalui aplikasi ini 
merupakan sub topik dari pembuatan prototipe parkir 
cerdas. Salah satu kebutuhan bagi pengendara 
transportasi yaitu tempat/lahan parkir. Umumnya 
perparkiran di pusat perbelanjaan, apartemen dan tempat 
umum masih konvensional. Perparkiran konvensional 
masih menimbulkan permasalahan dalam sistem 
manajemennya. Kurangnya Informasi ketersediaan lahan 
parkir masih menjadi masalah bagi pengendara 
trasnportasi, khususnya mobil. Tetapi penelitian tentang 
ketersediaan lahan parkir tetap berkembang. Teknik dan 

rekayasa ketersediaan lahan parkir telah mengarah pada 
sistem pemonitor, otomasi dan kontrol. 
 
Chauhan dkk. [4] menyatakan bahwa aplikasi bergerak 
mempunyai kemampuan untuk melakukan manajemen 
lokasi parkir secara efektif. Kemunculan Internet of 
Things (IoT) memungkinkan perangkat komputer secara 
otomatis dapat melakukan kontrol terhadap suatu sistem 
dan memungkinkan pula untuk memberi aksi ke sistem 
terhadap kejadian yang terjadi pada sistem yang 
dikontrol secara realtime [5]. IoT dapat menyediakan 
layanan parkir yang dapat dipantau melalui data yang 
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tersimpan di dalam basis data dan dapat diakses melalui 
web [6], [7].  
 
Solusi dari masalah pencarian lahan parkir kosong 
adalah dengan membangun sistem online berupa aplikasi 
bergerak pencarian lahan parkir kosong yang dapat 
membantu pengendara menemukan lahan parkir kosong 
secara cepat, aman dan mudah, seperti [1]-[3], [5]-[7], 
[9]-[13]. Kontrol terhadap suatu sistem yang dibuat 
dapat dilakukan dimana pun dengan memanfaatkan 
perangkat bergerak. Dengan adanya sistem IoT, dapat 
dibentuk sebuah sistem untuk mengontrol ketersediaan 
tempat parkir yang masih tersedia dan mengetahui 
lokasinya. Pengguna dapat mengetahui ketersediaan 
tempat parkir dengan mengakses aplikasi yang 
terhubung dengan Internet dengan cepat [3], [5], [7] 
 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem parkir 
yang mampu melakukan pemantauan jumlah parkir 
menggunakan sensor jarak infrared proximity. Serta 
permasalahan sulitnya mencari lahan parkir yang 
tersedia diatasi dengan NodeMCU V3. Sebuah 
kontroller NodeMCU memungkinkan mengirimkan data 
hasil deteksi sensor ke cloud web server. Pemesanan dan 
pemantauan lahan parkir dilakukan menggunakan 
aplikasi android dengan IoT. Pada Akses aplikasi 
membutuhkan data pengguna. Data pengguna akan di 
simpan di MySQL. Sehingga sistem pemesanan dan 
pemantauan dapat digunakan di mana saja menggunakan 
telepon cerdas. 
 

2. Metode Penelitian 
 

Tahapan awal dalam pembuatan sistem pemesanan lahan 
parkir melalui aplikasi yaitu dengan menelusuri kajian 
literatur. Artikel ilmiah yang pembahasannya 
berhubungan dengan spesifikasi, pengawatan dan 
pemrograman dari perangkat keras dan lunak yang 
digunakan. Tahap selanjutnya merealisasikan 
pengawatan komponen perangkat keras yang digunakan. 
Pengawatan komponen perangkat keras yang digunakan 
tergambar (Gambar 1). 
 

 
 
Gambar 1. Pengawatan Perangkat Keras 

 

Tahap selanjutnya merealisasikan perangkat lunak. 
Tahap awal merealisasikan perangkat lunak dengan 
membuat desain aplikasi. Desain aplikasi meliputi 
tampilan layar utama aplikasi, registrasi, pemesanan dan 
pemantauan lahan parkir.  
 

 
 
Gambar 2. Perancangan Halaman Utama 

 

 
 
Gambar 3. Perancangan Layar Registrasi 

 
 
Pada layar registrasi pengunjung dapat mendaftar 
pembuatan akun yang digunakan untuk melakukan 
pemesanan serta pemantauan. Selanjutnya data 
pengguna akan masuk ke databases. 
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Gambar 4. Perancangan Layar Pemesanan dan 

Pemantauan 
 
 
Setelah melakukan pendaftaran pengguna dapat 
melakukan login pada aplikasi untuk melakukan 
pemesanan ataupun pemantauan lahan parkir. Maka 
metode selanjutnya adalah menguji sistem pemesanan 
serta pemantauan dengan aplikasi android dan 
stopwatch. 
 
2.1 Blok Diagram dan Flowchart 
Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alur atau 
sesuai Flowchart (Gambar 6), dan perancangan atau uji 
alat sesuai Blok Diagram (Gambar 5). 
 

 
 
Gambar 5. Blok Diagram Sistem 
 
 

 

 
Gambar 6. Flowchart Sistem 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil dari perancangan alat berupa aplikasi pemesanan 
serta pemantauan ketersediaan lahan parkir. Hasil 
deteksi sensor proximity akan di tampilkan pada aplikasi 



 
 

Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

249 
 

android. Pengujian dilakukan dengan pengamatan 
langsung pada alat dan aplikasi android. Pengujian 
dilakukan berupa pemesanan dan pemantauan 
ketersediaan lahan parkir.  
 
3.1 Hasil Pengujian Sistem Pemesanan 
Pengujian pemesanan lahan parkir bertujuan melihat 
kondisi on atau off lampu LED ketika dilakukan 
pemesanan. Proses pengujian pemesanan lahan parkir 
(Gambar 7). 
 

 
Gambar 7. Pengujian Sistem Pemesanan 
 
 
Tabel 1. Waktu update sistem pemesanan 

 

Percobaan Parkir 
 Waktu 

LED Update 
ke Ke  (detik)    

1 1 Kuning 1,24 

2 1 Kuning 1,46 

3 1 Kuning 1,24 

4 1 Kuning 1,32 

5 1 Kuning 1,22 

6 1 Kuning 1,16 

7 1 Kuning 1,3 

8 1 Kuning 1,32 

9 1 Kuning 1,36 

10 1 Kuning 1,28 

11 2 Kuning 1,32 

12 2 Kuning 1,18 

13 2 Kuning 1,22 

14 2 Kuning 1,24 

15 2 Kuning 1,16 

16 2 Kuning 1,32 

17 2 Kuning 1,3 

18 2 Kuning 1,22 

19 2 Kuning 1,16 

20 2 Kuning 1,28 

21 3 Kuning 1,22 

22 3 Kuning 1,22 

23 3 Kuning 1,3 

24 3 Kuning 1,36 

25 3 Kuning 1,46 

26 3 Kuning 1,28 

27 3 Kuning 1,18 

28 3 Kuning 1,28 

29 3 Kuning 1,32 

30 3 Kuning 1,22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik waktu update sistem pemesanan lahan 

parkir 1 

 

 

(Gambar 1) grafik paling tinggi ada pada percobaan ke 2 

dengan waktu update 1.46 detik. Pada grafik (Gambar 1) 

paling rendah ada pada percobaan ke 6 dengan waktu 

update 1.16 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Grafik waktu update sistem pemesanan lahan 

parkir 2 

 

 

(Gambar 2) grafik paling tinggi ada pada percobaan ke 

11 dengan waktu update 1.32 detik. Pada grafik paling 

rendah ada pada percobaan ke 19, dengan waktu update 

1.16 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik waktu update sistem pemesanan lahan 

parkir 3 
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(Gambar 3) grafik paling tinggi ada pada percobaan ke 
25 dengan waktu update 1.46 detik. Pada grafik paling 
rendah ada pada percobaan ke 27, dengan waktu 
update 1.18 detik.  
 
3.2 Hasil Pengujian Pemantauan Lahan Parkir 

Pengujian pemantauan lahan parkir bertujuan untuk 

melihat ketersediaan lahan parkir melalui aplikasi 

android. Proses pengujian pemantauan lahan parkir 

tergambar (Gambar 11). 
 
 
 
 

 

 

 
Gambar 11. Pengujian Sistem Pemesanan 

 

 

Gambar 12. Grafik Waktu Update Sistem Pemantauan 

Lahan Parkir 1 

 

 

Grafik (Gambar 12) merupakan hasil pengujian 

pemantauan lahan parkir 1. Waktu update pemantauan 

paling lama pada percobaan ke 2. 

 

Gambar 13. Grafik Waktu Update Sistem Pemantauan 

Lahan Parkir 2 

 

Grafik (Gambar 13) merupakan hasil pengujian 

pemantauan pada lahan parkir 2, waktu update 

pemantauan paling lama pada percobaan ke 6. 

Gambar 14. Grafik Waktu Update Sistem Pemantauan 

Lahan Parkir 3 

 
 
Grafik (Gambar 14) merupakan hasil pengujian 
pemantauan pada lahan parkir 3. Waktu update 
pemantauan paling lama pada percobaan ke 1. 
 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan perumusan masalah, pembahasan, dan 
pengujian yang telah dilakukan. Koneksi internet sangat 
mempengaruhi kecepatan update. Grafik hasil pengujian 
untuk sistem pemantauan dapat disimpulkan bahwa 
waktu update tidak konstan. Waktu update terbesar pada 
sistem pemesanan dengan nilai 1.46 detik. Lebih kecil di 
bandingkan dengan waktu update terbesar pada sistem 
pemantauan dengan nilai 1.54 detik. Selisih waktu 
denagn keduanya 0.08 detik. Waktu update untuk sistem 
pemesanan serta sistem pemantauan tidak melebihi 2 
detik. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini membahas tentang pendeteksian penghalang dan air yang menghalangi aktivitas tunanetra pengguna 

tongkat. Ide penelitian berawal dari masalah yang dialami tunanetra ketika berjalan, seperti menabrak suatu objek, terjatuh 

ke dalam parit, atau menginjak genangan air yang membasahi kaki tunanetra pengguna tongkat. Untuk mencegah 

permasalahan tersebut,  perlu dibuat alat yang dapat membantu tunanetra ketika berjalan. Tongkat yang dilengkapi dengan 

Soil Moisture Sensor sebagai pendeteksi air dan Sensor Ultrasonik SRF04 sebagai pendeteksi penghalang dapat menjadi 

suatu solusi bagi permasalahan tunanetra ketika berjalan. Output dari Sensor Ultrasonik dan Soil Moisture Sensor 

selanjutnya dikonversi oleh Mikrokontroler ATMega328 menjadi suara. Tongkat juga dilengkapi dengan earphone 

sebagai indikator terdeteksinya penghalang pada jarak tertentu atau genangan air pada ketinggian tertentu dan Limit 

Switch sebagai saklar ON/OFF sistem deteksi penghalang dan air.  

 

Kata Kunci:  ATMega328, Soil Moisture Sensor, SRF04 

 

 

DESIGN OF BARRIERS AND WATER STICK DETECTOR 

 
Abstract 

 
This research discuss about the detection of barriers and water that hinder the activity of stick users. The research idea 

originated from a problem experienced by the blind when walking, such as bumping into an object, falling into a ditch, 

or stepping on a puddle of water that wet the stick user’s leg. To prevent these problems, a tool needs to be made that 

can help the blind when walking. The stick equipped with Soil Moisture Sensor as a water detector and the SRF04 

Ultrasonik Sensor as a barrier detector can be a solution for blind problems when walking. The output of the Ultrasonik 

Sensor and Soil Moisture Sensor is then converted by the ATMega328 Microcontroller to sound. The stick is also equipped 

with earphones as a detected indicator of the barrier at a certain distance or puddle of water at a certain height and the 

Limit Switch as a switch ON / OFF barrier and water detection system. 

 

Keywords: ATMega328, Soil Moisture Sensor, SRF04 

 

 

 

1.Pendahuluan 
 

Tidak semua orang dilahirkan dengan kondisi fisik yang 

baik. Beberapa diantaranya memiliki kelainan fisik. 

Orang yang memiliki kelainan fisik disebut penyandang 

cacat atau penyandang disabilitas. Salah satu kecatatan 

yang menjadi perhatian adalah kecacatan mata. Kecacatan 
mata dapat bermacam-macam, seperti mata minus, 

katarak, hingga kebutaan. Penyandang cacat mata yang 

telah memasuki tahap kebutaan biasa disebut tunanetra. 

Adapun permasalahan tunanetra yang sering ditemukan 

yaitu menabrak suatu objek, terjatuh ke dalam parit, atau 

menginjak genangan air yang membasahi kaki tunanetra. 

 

Menurut UU No.19 Tahun 2011 tentang pengesahan 

convention on the rights of persons with disabilities 

(konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mailto:ahyaradiatul@gmail.com
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menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan 

hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya 

penyandang disabilitas perlu ditingkatkan Untuk 

memenuhi hal tersebut maka diperlukan alat bantu bagi 

penyandang disabilitas (khususnya tunanetra) untuk 

melindungi atau membantu mereka dalam menjalani 

aktivitas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan 

adalah menyediakan alat bantu berupa tongkat bantu 

tunanetra yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik 

SRF04 sebagai pendeteksi penghalang dan soil moisture 

sensor sebagai pendeteksi air. Data dari sensor 

ultrasonik dan soil moisture sensor diproses oleh 

mikrokontroler dan dikonversi menjadi suara. Data yang 

telah dikonversi selanjutnya menjadi indikator 

terdeteksinya penghalang atau air. Indikator 

terdeteksinya penghalang dan air ditandai dengan suara 

pada earphone. Tongkat juga dilengkapi dengan limit 

switch yang diletakan pada gagang tongkat agar dapat 

dengan mudah tertekan oleh pengguna tongkat ketika 

tongkat digunakan. Ketika limit switch ditekan, sistem 

pendeteksi penghalang dan air ON dan ketika limit 

switch tidak ditekan, sistem deteksi penghalang dan air 

OFF. Hal tersebut dimanfaatkan sebagai penghemat 

energi pada sistem deteksi penghalang dan air pada 

tongkat bantu tuanetra, 

 

2. Metode Penelitian 

 
Penelitian diawali dengan studi pustaka tentang 

komponen komponen dan sistem yang telah dikerjakan 

sebelumnya oleh peneliti. Sistem pendeteksi 

penghalang dan air dengan Mikrokontroler ATMega 

328 sebagai modul pengatur. Studi pustaka tentang 

karakeritik dan cara kerja sensor pendeteksi penghalang 

dan air. Selanjutnya penelitian dilanjutkan dengan 

melakukan wawancara bersama penyandang tunanetra 

untuk mendengar langsung kebutuhan tunanetra.  

 

Sensor Ultrasonik SRF04 (Gambar 1), perangkat 

elektronik yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan 

gelombang suara [1].Sensor ultrasonic terdiri dari dua 

bagian utama, yaitu transmitter dan receiver. 

Transmiter ultrasonik memancarkan sebuah gelombang 

dalam satu arah dan timer dimulai saat itu diluncurkan. 

Ultrasonik menyebar di udara, dan akan berbalik ketika 

bertemu halangan dalam jalannya. Terakhir, receiver 

ultrasonik akan menghentikan timer ketika menerima 

pantulan gelombang [2]. Perbedaan waktu antara 

gelombang suara yang dipancarkan dan yang diterima 

kembali berbanding lurus dengan jarak obyek yang 

memantulkannya. Adapun rumus untuk menentukan 

jarak pada sensor ultrasonik adalah sebagai berikut: 

 

𝑆 =  
340 𝑥 𝑡

2
 

dimana 340 m/s adalah kecepatan suara di udara, S 

merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan bidang 

pantul, dan t adalah selisih antara waktu pemancaran 

gelombang oleh transmitter dan waktu ketika 

gelombang pantul diterima receiver. 

 

Terdapat 4 pin pada Sensor Ultrasonik SRF04, yaitu 

vcc, trig, echo, dan gnd. Sistem pendeteksi penghalang 

pada tongkat bantu tunanetra menggunakan dua Sensor 

Ultrasonik SRF04 dengan maksimal jarak deteksi 1.5m. 

Jarak tersebut ditentukan berdasarkan permintaan 

tunanetra ketika wawancara dengan penyandang 

tunanetra Pin trig pada sensor pertama dan kedua 

dihubungkan ke pin 3 dan 7 pada Modul Arduino Uno 

selanjutnya pin echo pada sensor pertama dan kedua 

dihubungkan ke pin 2 dan 6 pada Arduino Uno. Pin vcc 

pada sensor dihubungkan ke tegangan 5V pada Modul 

Arduino Uno dan pin gnd pada sensor dihubungkan ke 

pin gnd pada Modul Arduino Uno 

 

 

 
 

Gambar 1. Sensor Ultrasonik 

(Sumber:http://openelectronicsproject.blogspot.com/20

15/07/ultrasonik-distance-sensor-hc-sr04.html) 

 

 

Sistem pendeteksi air pada tongkat bantu tunanetra 

menggunakan soil moisture sensor (Gambar 2)  yang terdiri 

probe dengan lapisan Electroless Nickel immersion Gold 

(ENIG) dan board PCB yang dilengkapi dengan IC LM393 

dan digital potensiometer.  

 

 

 
 

Gambar 2. Sensor Soil Moisture 

(Sumber:https://electronics.stackexchange.com/questio

ns/345152/yl-38-moisture-sensor) 

http://openelectronicsproject.blogspot.com/2015/07/ultrasonic-distance-sensor-hc-sr04.html
http://openelectronicsproject.blogspot.com/2015/07/ultrasonic-distance-sensor-hc-sr04.html
https://electronics.stackexchange.com/questions/345152/yl-38-moisture-sensor
https://electronics.stackexchange.com/questions/345152/yl-38-moisture-sensor
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Sensor kelembaban tanah adalah sensor yang memberikan 

nilai keluaran berupa besaran listrik sebagai akibat adanya 

air yang berada diantara lempeng kapasitor sensor tersebut. 

Sensor ini membaca resistansi untuk mendapatkan nilai 

tingkat kelembaban. Semakin banyak air membuat tanah 

lebih mudah menghantarkan listrik (resistansinya kecil), 

sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan 

listrik (resistansinya besar) [3]. 

 

Sistem pendeteksi air pada tongkat bantu tunanetra 

menggunakan satu buah soil moisture sensor yang 

diletakan 10cm dari dasar tongkat sehingga dapat 

mendeteksi genangan air yang dapat membasahi sepatu 

tunanetra. Angka tersebut didapatkan setelah melakukan 

wawancara dengan penyandang tunanetra. Terdapat 4 pin 

pada soil moisture sensor, yaitu vcc, A0, D0, dan, gnd. 

Sistem pendeteksi air pada tongkat bantu tunanetra 

menggunakan pin analog (A0) sebagai input pada soil 

moisture sensor. Pin A0 pada soil moisture sensor 

dihubungkan ke pin A0 pada Modul Arduino Uno, pin vcc 

pada sensor dihubungkan ke tegangan 3.3V pada Modul 

Arduino Uno, dan pin gnd dihubungkan ke gnd pada 

Modul Arduino Uno. 

 

Perancangan sistem deteksi penghalang dan air sesuai 

dengan diagram blok (Gambar 3) mengambarkan 

hubungan kerja tiap komponen. 

  

Sensor 
Ultrasonik

EarphoneMikrokontroler

Soil 
Moisture 

Sensor

Limit 
Switch

 
Gambar 3 Blok Diagram Sistem Deteksi 

Penghalang dan Air 

 

 

Limit switch sebagai saklar ON/OFF sistem pendeteksi 

penghalang dan air, ketika limit switch mendeteksi 

tekanan, sensor ultrasonik dan soil moisture ON. Sensor 

Ultrasonik SRF04 sebagai pendeteksi penghalang dan soil 

moisture sensor  sebagai pendeteksi air, selanjutnya output 

dari sensor ultrasonik dan soil moisture diproses dan 

dikonversi oleh mikrokontoler menjadi suara. Selanjutnya 

pengguna tongkat dapat mendengar suara hasil konversi 

mikrokontroler melalui earphone. 

 

 

Gambar 4 merupakan diagram alir keseluruhan 

program pada sistem deteksi penghalang dan air pada 

tongkat bantu tunanetra.  

 

 

Sistem ON

Sensor Ultrasonik 
Mendeteksi Objek dengan 

jarak ≥30 & ≤150cm?

END

Sensor 
Ultrasonik dan 
Soil Moisture

 OFF

Inisialisasi I/
O dan 
Sensor

Start

Buzzer ON

Sensor Soil 
Moisture 

Mendeteksi air?

Buzzer ON

Menekan Limit 
Switch

Limit Switch 
ON?

Iya

Tidak

 
 

Gambar 4 Diagram Alir Sistem Deteksi Penghalang 

dan Air 
 

 

Program sistem deteksi penghalang dan air pada tongkat 

bantu tunanetra diawali dengan inisialisasi I/O dan 

sensor. selanjutnya program memastikan apakah limit 

switch telah tertekan, ketika limit switch tertekan sistem 

deteksi penghalang dan air mulai mendeteksi 

keberadaan penghalang dan air. Sensor Ultrasonik 

SRF04 mendeteksi keberadaan penghalang pada jarak 
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≥30cm dan ≤1.5cm dan soil moisture mendeteksi air. 

Ketika sensor ultrasonik mendeteksi penghalang dengan 

jarak yang ditentukan atau soil moisture sensor 

mendeteksi air, mikrokontroler memproses data output 

sensor dan mengonversinya sehingga dapat didengar 

oleh pengguna tongkat melalui earphone.  

 

Pengujian hardware dilakukan untuk memastikan 

fungsi alat telah sesuai dengan teori dan perancangan. 

Pengujian  software dilakukan untuk memstikan 

terintegrasinya alat dengan program dan memastikan 

program telah berfungsi sebagaimana yang diinginkan 

(tidak ada error).  

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Pengujian Sensor Ultrasonik SRF04 dilakukan dengan 

mengukur waktu pantul gelombang ulrasonik yang 

dipancarkan oleh pin trig dan diterima oleh pin echo. 

Pengujian ultrasonik juga dilakukan dengan meletakan 

sensor ultrasonik pada jarak tertentu dengan suatu objek 

sebagai bidang pantul, kemudian peneliti mengamati 

perubahan jarak yang didapat melalui serial monitor 

pada laptop. Selanjutnya peneliti membandingkan data 

hasil pengukuran sensor ultrasonik dengan rumus jarak 

sensor ultrasonik. Hasil perhitungan menggunakan 

rumus sesuai dengan data hasil pengujian sensor 

ultrasonik. 

 

Tabel 1 Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik SRF04 

 

 
 

 

Pengujian sensor soil moisture dilakukan dengan cara 

mencelupkan sensor soil moisture ke dalam air. 

Ketinggian air yang digunakan dalam pengujian sensor 

ini berbeda-beda agar peneliti mengetahui perbandingan 

nilai ADC dengan ketinggian air dan untuk memastikan 

apakah sensor bekerja sesuai dengan yang diinginkan.  

Hasil pengujian yang didapatkan menunjukan bahwa 

semakin besar nilai kedalaman air, maka semakin kecil 

nilai ADC.  

 

Tabel 2 Hasil Pengujian Soil Moisture Sensor 

 

 
 

 

 
 

Gambar 5. Tongkat Bantu Tunanetra Pendeteksi 

Penghalang dan Air 

 

 

4. Kesimpulan 
 

Data hasil pengujian sistem deteksi penghalang pada 

tongkat bantu tunanetra menghasilkan hasil yang sama 

dengan teori/rumus jarak sensor ultrasonik. Sistem 

pendeteksi air pada tongkat bantu tunanetra memiliki 

data hasil output ADC sensor yang berbanding terbalik 

dengan kedalaman air. 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang pengendalian kecepatan motor serta 

penyaringan gas berbahaya terhadap pekerja. Angka kematian yang tinggi pada 

industri dan lingkungan sekitar industri disebabkan oleh beberapa faktor salah 

satunya adalah keracunan gas akibat kebocoran gas berbahaya. Sistem ini 

menggunakan sensor pendeteksi gas CO, dan sensor pendeteksi gas amonia. Sistem 

ini akan bekerja jika sensor medeteksi adanya gas berbahaya di sebuah ruangan. 

Hasil bacaan dari sensor disampaikan secara nirkabel sehingga filter akan aktif. 

Terdapat 4 (empat) komponen utama pada bagian filter, diantaranya carbon active, 

batuan zeolite, batuan karang, dan motor penghisap yang dapat diatur kecepatannya 

sesuai dengan konsentrasi gas yang diterima. sistem ini dapat mendeteksi serta 

menyaring gas NH3 dan gas CO dengan efisiensi penyaringan gas CO sebesar 53% 

dan efisiensi penyaringan gas NH3 sebesar 98%. Sistem ini bekerja secara nirkabel 

antara transmitter dan receiver dengan jarak maksimal 10 meter. 

Kata Kunci: Beracun, Gas Berbahaya, Penyaringan 

 

This study discusses controlling motor speed and filtering harmful gases to 

workers. The high mortality rate in the industry and the environment around the 

industry is caused by several factors, one of which is gas poisoning due to leakage 

of dangerous gases. This system uses a CO gas detection sensor, and an ammonia 

gas detection sensor. This system will work if the sensor detects dangerous gas in a 

room. The readings from the sensors are delivered wirelessly so the filter will be 

active. There are 4 (four) main components in the filter section, including active 

carbon, zeolite rock, coral rock, and the suction motor which can be adjusted 

according to the gas concentration received. this system can detect and filter NH3 

and CO gas with a CO gas filtration efficiency of 53% and NH3 gas filtration 

efficiency of 98%. This system works wirelessly between the transmitter and 

receiver with a maximum distance of 10 meters. 

 

Keywords: Poisoning, Dangerous Gases, Filtering 

mailto:absubandoro@gmail.com
mailto:husna.rusli.hr@gmail.com
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1. Pendahuluan 

Angka kematian yang tinggi  disebabkan oleh 

keracunan gas berbahaya. Keracunan 

merupakan terjadinya disfungsi bahkan 

kerusakan pada  beberapa bagian tubuh yang 

disebabkan oleh reaksi kimia antara zat -zat 

dalam tubuh dengan zat asing yang masuk 

kedalam tubuh. Pada dasarnya, gas karbon 

monoksida dihasilkan dari proses pembakaran 

yang tidak sempurna bahan bakar atau bahan 

yang mengandung atom karbon, seperti LPG, 

minyak tanah, bensin, kayu, batu bara, dan 

lain-lain. Namun, karbon monoksida dapat 

juga dihasilkan dari proses yang melibatkan 

reaksi kimia, seperti pada reformer di pabrik 

pupuk. Udara yang normal merupakan 

campuran gas-gas meliputi 78% N2; 20% O2; 

0,93% Ar ; 0,03% CO2 dan sisanya terdiri dari 

neon (Ne), helium(He), metan (CH4) dan 

hidrogen(H2). Sebaliknya, apabila terjadi 

penambahan gas-gas lain yang menimbulkan 

gangguan serta perubahan komposisi tersebut, 

maka dikatakan udara sudah tercemar/ 

terpolusi[3]. 

 

Sumber yang paling umum di industri kimia 

antara lain diesel engine generator, 

incinerator, boiler, combustion engine, steam 

reformer, calciner, furnace, cerobong dan 

mesin las.Sekitar  25.000  kasus  keracunan  

gas  CO  pertahun  dilaporkan  terjadi  di 

Inggris. Dengan angka kematian sekitar 50 

orang pertahun dan 200 orang menderitacacat 

berat akibat keracunan gas CO[1]. Sebanyak 

400 warga dua desa di Kecamatan Dewantara, 

Aceh Utara mengalami keracunan akibat 

terhirup gas amoniak PT. Pupuk Iskandar 

Muda (PT. PIM) yang diduga bocor. Korban 

keracunan ini rata-rata mengeluh sakit mata 

dan sesak nafas. Gas berbahaya tersebut 

berasal dari industri kimia[2]. Berdasarkan 

data kasus keracunan yang diambil dari 

IKBPOM RI menyatakan bahwa pada tahun 

2016 terjadi 763 kasus keracunan oleh zat 

kimia[6]. 

 

Berdasarkan data dan paparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa keracunan gas berbahaya  

menyebabkan kerugian materil hingga 

membuat jumlah angka kematian semakin 

tinggi. Maka dari itu diharapkan dengan 

penelitian ini mampu mengurangi angka 

kematian yang ada akibat keracunan gas pada 

industri. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang  enyaringan 

gas berbahaya terhadap pekerja, serta 

bertujuan untuk mendeteksi gas karbon 

monoksida dan gas ammonia sehingga 

diharapkan mampu meminimalisir kecelakaan 

akibat keracunan gas berbahaya yang terjadi 

pada suatu pabrik atau industri. 

 

Sistem ini terdiri dari dua sensor yang dapat 

membaca dan mendeteksi gas yaitu gas 

amonia (NH3) dan gas karbon monoksida 

(CO). Sensor akan mendeteksi pada saat 

terjadi kebocoran gas berbahaya yang terjadi 

di suatu pabrik atau industri. Jika terjadi 

kebocoran gas maka sensor akan 

mengaktifkan filter secara nirkabel sehingga 

dapat menyaring gas berbahaya dan 

mengembalikan udara kembali normal. Pada 

Gambar 1. terdapat blok diagram bertujuan 

untuk menjelaskan bagaimana susunan sistem 

dari penelitian ini secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Blok 
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3. Hasil dan pembahasan 

 

Sensor pada sistem ini akan selalu membaca 

dan menginisialisasi keadaan udara sekitar 

dan akan ditampilkan pada layar, dan hasil 

output dari sensor akan di komparasi atau 

dibandingkan dengan standard udara bersih 

dalam satuan ppm. Ketika keadaan udara 

sesuai dengan keadaan normal maka sistem 

tidak akanmemberi peringatan. Ketika sensor 

mendeteksi pembacaan udara sekitar lebih 

tinggi disbanding satuan udara bersih maka 

sistem akan memberi peringatan sekaligus 

melakukan aktuasi berupa pengaktifan filter 

udara yang di rancang khusus untuk 

menyaring karbon dioksida dan amonia. 

Proses alur kerja dari sistem ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.   

 

Gambar 2. Flowchart Kerja 

 

Sistem ini terdiri dari beberapa bagian, 

diantaranya adalah rangkaian pengirim, 

rangkaian penerima, dan rangkaian penyaring  

Rangkaian pengirim(transmitter) berfungsi 

sebagai rangkaian yang mengirimkan data 

kepada aplikasi pada smartphone dan juga 

kepada rangkaian penerima (receiver). Selain 

sebagai pengirim data rangkaian pengirim 

(transmitter) juga berisikan sensor sebagai 

pembacaan gas serta lcd dan buzzer sebagai 

indikator serta interface dari kondisi udara. 

 

 

Gambar 3.Skema Rangkaian Sensor Gas 

 

Terdapat dua buah sensor gas yang digunakan 

dalam sistem ini, yaitu sensor MQ-7 yang 

merupakan sensor pendeteksi karbon 

monoksida, dan sensor MQ-135 yang 

difungsikan sebagai sensor pendeteksi 

ammonia. Masukan dari sensor berupa analog 

input sehingga perlu dilakukan perhitungan 

untuk mengkonversi ADC ke PPM.  

 

 

 

Gambar 4.Skema Rangkaian Nirkabel 

Penerima 

 

Sistem ini menggunakan radio frekuensi yang 

berfungsi sebagai komunikasi antara arduino 

mega 2560  pada rangkaian transmitter dan 

arduino uno pada rangkaian receiver 

(Gambar4.). 

 

Ketika sensor membaca bahwa ppm diatas 25 

PPM maka RF akan mengirim data atau 
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pesan 24 bit berupa angka ‘9’ yang akan 

diterjemahkan pada receiver.  

Rangkaian penerima atau rangkaian receiver 

merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari 

beberapa bagian, diantaranya adalah 

mikrokontroler (Arduino Uno), relay+driver 

relay, serta modul receiver RF433 MHz[7]. 

Rangkaian penerima berfungsi sebagai 

rangkaian yang mampu menerima data yang 

berasal dari rangkaian pengirim, sehingga 

mikrokontroler akan menerjemahkan data 

yang dikirim lalu mengatur pengaktifan relay 

yang secara langsung terhubung pada 

rangkaian penyaring/filter. 

 

Untuk menjalankan motor blower dan motor 

DC yang terdapat pada filter diperlukan 

sistem pengontak. Pada sistem ini 

menggunakan sistem relay. Relay yang 

digunakan bertipe DPDT (Double Pole 

Double Throw) yaitu dengan dua kutub ( 

Normaly Open dan Normaly Close) serta 

dilengkapi dua buah common atau pengontak. 

Sedangkan transistornya menggunakan 

transistor NPN BD139 yang terhubung ke 

arduino uno seperti pada Gambar 5. 

 
 

Gambar 5.Skema Rangkaian Driver Relay 

 

Sistem ini melakukan penyaringan terhadap 

gas berbahaya sebagai bentuk aktuasi 

bersamaan dengan peringatan. Rangkaian 

penyaring atau rangkaian filter (Gambar 6.) 

terdiri dari beberapa bagian, diantaranya 

adalah motor blower, filter, dan fan.  

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 6. (a) Desain Rangkaian Filter (b) 

Rangkaian Filter 

 

Motor blower sebagai kipas penyedot dan 

penyembur gas berbahaya menuju ke 

filter,lalu ada bagian filter, yang terdiri dari 

batuan zolite,batuan kapur serta karbon aktif. 

Proses filterisasinya adalah amonia (NH3) 

yang tidak stabil difilter pertama dalam media 

“zeolite” (adsorbsi) berubah menjadi NH4 

yang lebih stabil tetapi masih meninggalkan 

bau dan tingkat ph rendah. Fungsi “karang 

jahe” (adsorbsi) difilter kedua menetralkan 

tingkat keasaman atau ph. Pada filter ketiga 

“karbon aktif” (absorbsi) menyerap CO. 

Absorpsi adalah suatu peristiwa penyerapan 

atau peresapan zat cair lain atau zat padat, 

hingga keduanya menyatu. Adsorpsi 

merupakan proses penyerapan zat, dapat 

berupa gas atau cairan yang hanya terserap 

pada suatu permukaan zat padat atau zat cair. 

Zat yang diserap hanya berapa di sekeliling 

permukaan zat.Karena zat yang terserap 

hanya dipermukaan, maka zat itu menutupi 

seluruh permukaan zat. Dikatakan zat itu 

dapat berfungsi sebagai selimut 

(Japarto.2017). Bagian terakhir adalah fan 

yang berfungsi menyemburkan udara bersih 

yang telah di saring menuju ruangan kembali. 

Rangkaian filter akan aktif jika receiver telah 

mengaktifkan relay setelah terjadi kondisi 

tidak normal. 
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Pengujian Sensor MQ-7 [4] bertujuan untuk 

mengkalibrasi atau penyesuaian konversi 

ADC (Analog to Digital Coonverter) menjadi 

satuan ppm. Sehingga akan di dapatkan 

kemampuan baca sensor yang presisi. Hasil 

pengujian tertera pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.Konversi ADC to PPM Karbon 

Monoksida 

 

ADC PPM RS/RO 

198.9 10.00 6.22 

303.8 20.00 3.56 

378.2 30.00 2.56 

434.9 40.01 2.03 

  

Pengujian Sensor MQ-135 [5] bertujuan 

untuk mengkalibrasi atau penyesuaian 

konversi ADC (Analog to Digital Converter) 

menjadi satuan ppm. Sehingga akan di 

dapatkan kemampuan baca sensor yang 

presisi. Hasil pengujian tertera pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Konversi ADC to PPM Ammonia 

 

ADC PPM RS/RO 

86.2 5.00 10.88 

337.7 40.00 2.03 

460.5 75.00 1.22 

519.79 100.01 0.97 

 

Pengujian RF Module 433MHz bertujuan 

untuk mengetahui jarak efektif dari 

konektivitas antara transmitter dan receiver. 

Pengujian dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan penghalang dan tanpa 

penghalang.Hasil pengujian tertera pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Pengujian Jarak Efektif RF 433 

MHz 

 
Penghalang Jarak Konektivitas 

Tidak Ada 50 cm Terhubung 

Tidak Ada 350 cm Terhubung 

Tidak Ada 700 cm Terhubung 

Tidak Ada 1040 cm Tidak Terhubung 

Ada 50 cm Terhubung 

Ada 350 cm Terhubung 

Ada 700 cm Terhubung 

Ada 
1000 cm Tidak Terhubung 

 

Pengujian filter terhadap karbon monoksida 

bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari 

rangkaian filter untuk menyaring karbon 

monoksida, berdasarkan kecepatan 

penyaringan dan konsentrasi karbon 

monoksida yang tersaring.Hasil pengujian 

tertera pada Tabel 4. 

 

Tabel4.Tabel Uji Efektifitas Filter 

Terhadap CO 

 

Konse

ntrasi 

Awal 

(PPM) 

Konsent

rasi 

Akhir 

(PPM) 

Waktu 

(Detik) 

ΔPPM Prosentase 

Penyaringa

n 

31.11  15.2  12:32 15.91 51% 

33.35 14.51 11:00  18.84 56% 

37.46 16.71 14:57 20.75 55% 

Uji Efisiensi Filter thdp 

CO 

 54% 

 

Berdasarkan Pengujian pada Tabel 9 dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa efisiensi filter 

terhadap karbon monoksida (CO) sebesar 

54%. 

 

Pengujian filter terhadap gas amonia 

bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari 

rangkaian filter untuk menyaring gas amonia, 

berdasarkan kecepatan penyaringan dan 

konsentrasi gas amonia yang tersaring.Hasil 

pengujian tertera pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Tabel Uji Efektifitas Filter 

Terhadap NH3 

 

Konsen 

trasi 

Awal 

(PPM) 

Konsen 

trasi  

Akhir 

 

(PPM) 

Waktu 

 

(Detik) 

Δ 

PPM 

Prosen 

tase 

  

 

Penya 

ringan 

132.0

1 

1.34 22:4

4 

130.

67 

98% 

134.5

6 

1.73 26:5

5 

132.

83 

98% 

144.2

9 

2.25 31:2

0 

142.

04 

98% 

Efisiensi Filter Terhadap 

NH3 

98% 

Berdasarkan Pengujian pada Tabel 10 dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa efisiensi filter 

terhadap Amonia (NH3) sebesar 98%. 

                                                

4. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengujian dan pembuatan 

purwarupa, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem ini dapat mendeteksi serta 

 menyaring gas NH3 dan gas CO dengan 

 efisiensi penyaringan gas CO sebesar 

 53% dan efisiensi penyaringan gas NH3 

 sebesar 98%. 

2. Sistem ini bekerja secara nirkabel antara 

 transmitter dan receiver dengan jarak 

 maksimal 10 meter. 

3. Penambahan rangkaian filter dapat 

 dilakukan hanya dengan menambahkan 

 rangkaian penerima (receiver) saja. 
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Abstrak 

 
Artikel ini membahas tentang pemantauan getaran pada bangunan bertingkat. Bangunan mengalami kerusakan akibat 

tekanan dan hisapan angin sehingga terjadi getaran konstan atau flutter (getaran). Getaran tersebut menyebabkan 

perubahan posisi gedung keberbagai arah. Namun sebagian bangunan bertingkat tidak memantau getaran yang terjadi 

pada bangunan tersebut dengan kontinu. Permasalahan tersebut menyebabkan kondisi bangun tidak terkontrol dengan 

benar. Pembuatan sistem monitoring getaran kontinu pada bangunan diharapkan dapat mengetahui tingkat kerusakan pada 

bangunan secara kontinu. Hardware dan software dibutuhkan agar pemodelan sesuai dengan cara kerjanya. Sistem 

pengukuran ini mengakuisisi data akselerasi getaran axis x,y dan z dari sebuah bangunan bertingkat. Data hasil akuisi 

diproses menggunakan LabVIEW yang bertugas pengolahan, penyimpangan, dan penyajian data. Data yang telah 

disimpan akan dianalisa menggunakan metode FFT. Perangkat keras akuisisi data yang digunakan mengunakan arduino 

mega 2556. Data yang tersaji merupakan data frekuensi serta data akselerasi getaran pada bangunan bertingkat. 
Kata Kunci: sensor accelerometer, percepatan,, FFT, getaran 

 

 

Abstract 

 
This article discusses about vibration monitoring in multi-storey buildings. Building damage due to pressure and wind 

pressure resulting in a constant vibration or flutter (vibration). The vibrations cause changes in the position of buildings 

in various directions. However, some of the multi-storey buildings do not monitor the vibrations that occur on the building 

continuously. The problem causes the wake up condition to not be properly controlled. Creation of continuous vibration 

monitoring system in the building is expected to know the level of damage on the building continuously. Hardware and 

software required for modeling according to how it works. This measurement system acquires vibration acceleration data 

of axis x, y and z from a multilevel building. Acquisition result data is processed using LabVIEW in charge of processing, 

deviation, and presentation of data. The data stored will be analyzed using the FFT method. Data acquisition hardware 

used by arduino mega 2556. The data presented is the frequency data as well as vibration acceleration data in the multi-

storey building. 

Key words: sensor accelerometer, accelaration, FFT, vibration 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Bangunan mengalami kerusakan akibat tekanan dan 

hisapan angin sehingga terjadi getaran konstan atau 

flutter (getaran). Getaran tersebut menyebabkan 

perubahan posisi gedung keberbagai arah. Getaran juga 

dapat menyebabkan berbagai distribusi gaya pada 

permukaan atap, sehingga terjadinya perubahan bentuk. 

Getaran pada bangunan membutuhkan pemantauan 

secara berkala. Meminimumkan resiko atau mencegah 

terjadinya kerusakan pada bangunan sebaiknya 

dilakukan pemeriksaan berkala pada bangunan 

dilakukan oleh ahlinya dengan memenuhi standar 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

16/PRT/M/2010. Keterbatasan pemeriksaan yang 

dilakukan manusia adalah kurangnya tingkat akurasi 

serta kondisi  bangunan  yang  besar  dan  bersifat spasial 

akan menghambat proses pemeriksaan. Maka 

diperlukan sistem monitoring otomatis agar dapat 

dicapai hasil yang presisi sehingga dapat mengetahui 

tingkat kerusakan pada bangunan. Oleh karena itu, 

penulis tertarik membuat sistem monitoring getaran 

kontinu pada bangunan bertingkat. Harapannya dapat 

mengetahui tingkat kerusakan pada bangunan secara 

kontinu. 

 

Parameter ukuran tingkat kerusakan pada bangunan 

salah satunya yaitu getaran sebagai objek pengukuran. 

Bangunan yang mengalami guncangan memiliki 

frekuensi getar dengan range 0.2-20 Hz. Bangunan akan 

hancur ketika frekuensi getar >20 Hz [1]. Sensor 
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accelerometer sebagai pendeteksi percepatan getaran 

[2]. Output dari sensor akan dikirim ke PC 

menggunakan serial komunikasi antara PC dan 

arduinomega. Arduino Mega adalah sebuah papan 

mikrokontroler  berbasis Atmega yang mudah 

terhubung ke komputer menggunakan kabel USB[3]. 

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem closed 

feedback. Motor servo biasanya hanya bergerak 

mencapai sudut tertentu dan tidak kontinyu seperti 

motor DC maupun motor stepper. [4]. 

 

Pembuatan sistem monitoring getaran kontinu pada 

bangunan diharapkan dapat mengetahui tingkat 

kerusakan pada bangunan secara kontinu. Sistem 

monitoring direalisasikan dengan memanfaatkan 

hardware dan software. Hardware yang dibutuhkan; 

maket rumah, dua sensor accelerometer, arduino mega 

2560, motor servo dan driver. Software LabVIEW 2015 

dibutuhkan untuk pemrograman pada system 

monitoring dalam satuan percepatan. Software Matlab 

dibutuhkan untuk pemrograman  

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian model packing dengan perancangan, 

realisasi, pengujian, pengambilan data, dan analisis data.  

 

2.1 Spesifikasi Komponen Pneumatik 

 

a. Sensor Accelerometer ADXL 335 

Sensor accelerometer ADXL 335 mengukur akselerasi 

statis dari gravitasi dalam aplikasi tilt sensing sama 

baiknya dalam mengukur akselerasi dinamis dari 

motion, shock dan vibration. Sensor ADXL 335 

memiliki ukuran yang sangat kecil yaitu 4mm x 4mm x 

1,45 mm yang memiliki konsumsi daya yang rendah 

yaitu hanya sebesar 3V. Keluaran dari sensor ini 

mengimplementasikan 3 axis (x,y, dan z) dengan output 

yang telah di-filter dengan kapasitor [2]. 

 

 
 

Gambar 1. Pin Konfigurasi ADXL 335 

 

 

 

b. Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem closed 

feedback. Posisi dari motor akan dikirim kembali ke 

rangkaian kontrol yang ada didalam motor servo. Motor 

servo terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, 

potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer 

berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran 

servo. Sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan 

lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel 

motor. Semakin lebar pulsa OFF maka akan semakin 

besar gerakan sumbu ke arah jarum jam dan semakin 

kecil pulsa OFF maka akan semakin besar gerakan 

sumbu ke arah yang berlawanan dengan jarum jam [4]. 

 

c. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah sebuah papan 

mikrokontroler  berbasis Atmega 2560 (datasheet). 

Mempunyai 54 pin digital input/output (dimana 14 pin 

dapat digunakan sebagai keluaran PWM), 16 pin input 

analog, 2 UARTs (Hardware serial ports), sebuah 

crystal oscillator 16 MHz, sebuah penghubung USB, 

sebuah colokan listrik, ICSP header, dan tombol 

kembali. Setiap isi dari Arduino Mega 2560 

membutuhkan dukungan mikrokontroler ; koneksi 

mudah antara Arduino mega 2560 ke komputer dengan 

sebuah kabel USB atau daya dengan AC to DC adaptor 

atau baterai untuk memulai. Arduino mega cocok 

sebagai rancangan pelindung untuk Arduino 

Deumilanove atau Diecimila [3]. 

 

2.2 Blok Diagram dan Flowchart 

 

Perancangan sesuai Blok Diagram (Gambar 1) dan 

realisasi keseluruhan model mengikuti diagram alir atau 

sesuai Flowchart (Gambar 2). 

Keterangan: 

a. Arduino sebagai pengolah data yang hasilnya akan 

dikirim ke PC 

b. Sensor accelerometer sebagai pendeteksi getaran 

yang terjadi. 

c. Labview sebagai bahasa pemrograman untuk 

arduino agar dapat menerima nilai getaran dari 

sensor accelerometer dan akan ditampilkan pada 

front panel. 

 

 
 

Gambar 2. Blok Diagram Keseluruhan Model 
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Gambar 3. Flowchart Keseluruhan Model 
 

2.3 Pemasangan Komponen  

Perancangan perangkat keras dijelaskan melalui wiring 

diagram komponen-komponen seperti Arduino dengan 

sesor atau modul-modul lain. Berikut wiring komponen 

tersebut.  

 

 
 

Gambar 3. Arduino Mega dan Sensor Accelerometer 

 

2.3 Uji Mekanik 
 

a. Pengujian gerak motor servo 

b. Pengujian getaran pada maket rumah 

 

2.4 Uji Elektrik 

 

a. Pengujian accelerometer sebagai sensor getaran 

dengan alat ukur voltmeter/multimeter digital. 

 

2.5 Uji Software 

 

a. Menampilkan grafik getaran pada bangunan di 

Human Machine Interface (HMI). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Setelah melakukan perancangan dan pembuatan alat ” 

Sistem Getaran pada Bangunan Berbasis Labview”, 

kemudian dilakukan pengujian program pengambilan 

data pada sensor accelerometer ADXL 335. Pengujian 

dilakukan ketika maket rumah dalam keadaan diam dan 

bergerak. 

 

Tabel 1. Hasil data pengujian pada lantai 1 ketika 

diam 

  

Pengujian getaran gedung tanpa guncangan sebanyak 

128 kali . Range nilai percepatan getaran pada sumbu x 

ketika tanpa guncangan yaitu 0.17-0.23 m/s². Getaran 

pada sumbu y memiliki nilai yang lebih besar dengan 

range -0.38 sampai  -0.78 m/s². Pengujian getaran pada 

bangunan dilakukan di dua titik yaitu di lantai 1 dan 

lantai 5. Berdasarkan hasil pengujian di lantai 1 dapat 

diketahui bahwa rata-rata getaran pada sumbu x yaitu 

0.219 m/s² dan sumbu y yaitu -0.74 m/s²  dalam keadaan 

diam. Pengujian saat terjadi guncangan di lantai 1 

memiliki rata-rata getaran pada sumbu x yaitu 0.24 m/s² 

dan sumbu y yaitu -1.03 m/s². 

 

 

Time 
X Axis 

Lantai 1 

Y Axis 

Lantai 1 

Z Axis 

Lantai 1 

4:47 PM 0.216347 -0.653971 9.713867 

4:47 PM 0.230848 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.230848 -0.786892 9.846788 

4:47 PM 0.230848 -0.653971 9.846788 

4:47 PM 0.216347 -0.919813 9.448025 

4:47 PM 0.216347 -0.919813 9.846788 

4:47 PM 0.216347 -0.786892 9.846788 

4:47 PM 0.216347 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.216347 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.216347 -0.786892 9.713867 
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Tabel 2. Hasil data pengujian pada lantai 5 ketika 

diam 

 

 

 

Tabel 3. Hasil data pengujian pada lantai 1 ketika 

bergetar 

 

 

Tabel 4. Hasil data pengujian pada lantai 5 ketika 

bergetar 

Pengujian juga dilakukan menggunakan motor servo 

untuk memberi guncangan pada bangunan. Berdasarkan 

hasil pengujian getaran pada bangunan menggunakan 

percepatan motor diketahui range nilai percepatan 

getaran pada sumbu x yaitu 0.20– 0.27. Getaran pada 

sumbu y memiliki nilai yang lebih besar dengan range -

0.6 m/s²sampai  -1.32 m/s². 

Berdasarkan hasil pengujian di lantai 5 dapat diketahui 

bahwa rata-rata getaran pada sumbu x yaitu 0.18 m/s² 

dan sumbu y yaitu -0.78 m/s²  dalam keadaan diam. 

Pengujian saat terjadi guncangan di lantai 5 memiliki 

rata-rata getaran pada sumbu x yaitu 0.20 m/s² dan 

sumbu y yaitu -0.77 m/s². Getaran pada sumbu z 

merupakan nilai gravitasi sehingga nilai yang terukur 

±9.81. 

Getaran pada lantai 1 dan 5 memiliki range yang sama 

tetapi ketika terjadi guncangan nilai percepatan getaran 

lebih besar lantai 1 dibandingkan dengan lantai 5. Hal 

tersebut dikarenakan lantai 1 lebih dekat dengan sumber 

getaran. 

 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Monitoring getaran pada bangunan menggunakan 

software Labview untuk pemrogramannya. 

Komunikasi serial antara Arduino dan Labview 

menggunakan LINX pada software Labview. 

2. Nilai percepatan getaran di lantai 1 dan lantai 5 

memiliki range yang sama. Lantai 1 memiliki nilai 

percepatan getaran yang lebih besar dibandingkan 

dengan lantai 5. Hal tersebut dikarenakan bangunan 

yang lebih dekat dengan sumber getaran akan 

memiliki nilai percepatan yang lebih besar. 
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Time 
X Axis 

Lantai 5 

Y Axis 

Lantai 5 

Z Axis 

Lantai 5 

4:47 PM 0.201847 -0.388129 9.713867 

4:47 PM 0.230848 -0.388129 9.713867 

4:47 PM 0.230848 -0.388129 9.713867 

4:47 PM 0.216347 -0.52105 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.580946 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

Time 
X Axis 

Lantai 1 

Y Axis 

Lantai 1 

Z Axis 

Lantai 1 

4:54 PM 0.274349 -1.052734 9.182183 

4:54 PM 0.274349 -1.052734 9.182183 

4:54 PM 0.274349 -1.052734 9.856778 

4:54 PM 0.245348 -1.052734 9.856778 

4:54 PM 0.230848 -1.052734 9.856778 

4:54 PM 0.230848 -1.052734 9.856778 

4:54 PM 0.274349 -1.052734 9.856778 

4:54 PM 0.274349 -1.052734 9.182183 

4:54 PM 0.274349 -1.052734 9.182183 

4:54 PM 0.274349 -1.052734 9.182183 

Time 
X Axis 

Lantai 5 

Y Axis 

Lantai 5 

Z Axis 

Lantai 5 

4:47 PM 0.201847 -0.388129 9.713867 

4:47 PM 0.230848 -0.388129 9.713867 

4:47 PM 0.230848 -0.388129 9.713867 

4:47 PM 0.216347 -0.52105 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.580946 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 

4:47 PM 0.172846 -0.786892 9.713867 
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Abstrak 

 

Artikel ini membahas keamanan dokumen yang disimpan dibagian kearsipan. Kesalahan petugas kearsipan 

mengambil/mengembalikan dokumen box yang berisi kumpulan dokumen mengakibatkan kesalahan beruntun pada 

pencarian dan peminjaman berikutnya. Saat salah peletakan box file, tidak ada peringatan tentang kesalahan tersebut yang 

mengakibatkan tersisipnya file ke box yang salah. Solusinya dengan implementasi RFID pada rak arsip menggunakan 

RFID MRC522, indicator led dan buzzer. Sistem terdiri dari 2 sub-sistem; yaitu sistem identifikasi dan displai. Sub-sistem 

identifikasi dilengkapi RFID reader, RFID Tag, dan mikrokontroler yang dipasang pada model rak arsip. RFID (Radio 

Frequency Identification) merupakan sistem pengidentifikasi nomer unik sesuai dengan data pengguna. Bahan 

semikonduktor pada RFID dilengkapi reciever dan transmitter. Keduanya dapat berkomunikasi secara wireless dan 

contactless melalui antenna pada frekuensi Hz. Setiap box file dipasang RFID Tag, yang terdeteksi RFID Reader sesuai 

identitas nomor box file. ArduinoMega sebagai kontroler membandingkan ID pemindaian oleh reader dengan ID yang 

diinisialisasi di program. LED hijau aktif bila ID RFID tag yang terdeteksi sesuai yang diinisialisasi dan letak box file 

benar, sebaliknya LED merah aktif dan buzzer berbunyi bila tempat peletakan tidak sesuai. Sub-sistem identifikasi 

terhubung ke sub-sistem display, yang ditampilkan pada Personal Computer (PC)/ laptop. Setelah pengujian diketahui 

jarak pemindaian RFID yang optimal yaitu 2,75 cm. 

 

Kata kunci: Box File, Buzzer, LED, Mikrokontroler, RFID 

 
 
 

RFID AS IDENTIFICATOR BOX FILE ON ARCHIVE RACK 

 

Abstract 

  
This article discusses the security of documents stored in the archives. Error filing when retrieve / return document boxes 
that contain documents, resulting in successive errors in search and subsequent borrowing. When misplacing the box 

file, there is no warning about this error, results in the insertion of the file into the wrong box. The solution is 
implementation of RFID on the archive rack is using RFID MRC522, indicator LED and buzzer. The system consists of 

2 sub-systems; identification and display system. The identification sub-system is equipped with an RFID reader, RFID 

Tag, and a microcontroller that is installed on the archive rack model. RFID has a unique number identification system 
according to user data. Semiconductor materials in RFID are equipped with receivers and transmitters. Both can 

communicate wirelessly and contactless through antennas at Hz frequencies. Each file box is installed with an RFID Tag, 

which is detected by the RFID Reader according to the identity of the box number file. ArduinoMega as a controller that 
compares the scanning ID by the reader with the ID initialized in the program. The green LED is active if the RFID ID 

of the detected tag matches the initialization and the location of the file box is correct, otherwise the red LED is active 
and the buzzer sounds if the laying place is not suitable. The identification sub-system is connected to the display sub-

system, which is displayed on a Personal Computer (PC) / laptop. After testing it is known that the optimal RFID scanning 

distance is 2.75 cm. 

 

Keywords: Box File, Buzzer, LED, Microcontroller, RFID 
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1. Pendahuluan 
 

Keamanan arsip/dokumen yang telah diarsipakan wajib 

dikelola agar tidak timbul kesalahan 

penempatan/pengambilan. Seseorang yang meminjam 

arsip/ dokumen diarsipkan juga harus dilayani cepat dan 

tepat. Arsip/dokumen yang dipesan harus ditemukan 

dalam beberapa detik/menit dan tidak salah. Demikian 

pula pada saat pengembalian arsip/ dokumen ke ruang/ 

brankas arsip dalam box file harus cepat dan tepat. 

Pengembalian tepat, tempat dokumen sesuai 

pengambilan dari/ke tempatnya semula. Kesalahan 

penempatan/peletakan box file mengakibatkan 

kesalahan beruntun pada pencarian dan peminjaman 

berikutnya. Saat salah peletakan box file, tidak ada 

peringatan tentang kesalahan tersebut yang 

mengakibatkan tersisipnya file ke box yang salah. 

Berawal dari masalah tersebut muncul gagasan untuk 

membuat sistem identifikator box file. 

 

Modul RFID (Radio Frequency Identification Device) 

terdiri dari RFID reader dan RFID tag [1]. Data 

identitas (ID number) yang berbeda-beda terdapat pada 

RFID tag. ID number pada RFID tag dapat menjadi 

identitas suatu kumpulan data pada database. RFID 

reader sebagai transmitter dan reciever (transceiver) [2] 

yang dapat memancarkan dan menerima frekuensi (Hz) 

untuk mengidentifikasi RFID tag. RFID Reader 

mendeteksi nomor unik Tag RFID setelah keduanya 

berdekatan pada jarak tertentu. Media pendeteksi nomor 

tersebut memanfaatkan gelombang radio [3] pada 

frekuensi 125 kHz, 13.56 MHz, atau 800-900 MHz. 

RFID reader menerima transmisi data nomor seri dari 

tag berupa sinyal analog (gelombang radio) dan diubah 

menjadi sinyal digital untuk diproses lebih lanjut. 

Nomor unik pada tag yang telah teridentifikasi oleh 

RFID Reader dikonversi oleh mikrokontroler [4]. 

Arduino Mega 2560 berdasar mikrokontroler 

ATMega2560 memiliki frekuensi clock 16 MHz dengan 

ukuran flash memory mencapai 256KB (8 kali lebih 

besar dibanding versi UNO) sehingga memungkinkan 

menjadi target proyek dengan program yang kompleks 

[5]. Arduino menggunakan Software Processing yang 

digunakan untuk menulis program kedalam Arduino [6]. 

IDE sebuah software untuk menulis program, meng-

compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam 

memory microcontroller. Data hasil konversi tersebut 

dapat mengaktifkan indikator buzzer dan (Light 

Emitting Diode). Buzzer dan LED sebagai indikator 

sebuah RFID tag yang terdeteksi oleh RFID reader [7]. 

LED salah satu komponen elektronika yang terbuat dari 

bahan semi konduktor jenis dioda yang mempu 

mengeluarkan cahaya[8]. Buzzer adalah komponen 

elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi 

bunyi (suara) pada frekuensi tertentu sehingga dapat 

didengar oleh telinga manusia. Dalam aplikasinya 

buzzer digunakan sebagai indikator peringatan[9]. 

 

Sistem terdiri dari 2 sub-sistem; yaitu sistem identifikasi 

dan displai. Sub-sistem identifikasi dilengkapi RFID, 

mikrokontroler yang dipasang pada model rak arsip. 

Rak terbuat dari alumunium berbentuk kotak yang 

disekat, rak tersebut untuk meletakan box file dan 

tempat pemasangan RFID reader. RFID tag 

teridentifikasi oleh RFID reader jika box file 

diletakkan/diangkat dari rak. Setiap box file dipasang 

RFID Tag, yang terdeteksi oleh RFID Reader sesuai 

identitas nomor box file. Sub-sistem identifikasi 

terhubung ke sub-sistem display, yang ditampilkan pada 

Personal Computer (PC)/ laptop. LabVIEW 

memberikan informasi berupa tampilan grafis, apakah 

posisi box file sudah benar atau tidak. Jika box file benar, 

maka komputer mengirimkan sinyal umpan balik ke 

Arduino Mega 2560 untuk mengaktifkan LED hijau, 

sedang jika letak box file salah komputer akan 

menampilkan posisi box file yang benar dengan aplikasi 

antarmuka berbasis LabVIEW dan mengirimkan sinyal 

umpan balik ke Arduino Mega 2560 untuk 

mengaktifkan buzzer dan LED merah. 

 

2. Metode Penelitian 
 
Realisasi penelitian dilakukan dengan beberapa metode 
agar alat sesuai dengan perencanaan. Pertama; studi 
literatur tentang RFID, Mikrokontroler, LED, buzzer 
dan software yang digunakan. Kedua; perancangan 
sistem identifikasi. Ketiga; instalasi modu modul-modul 
sistem dan keempat; instalasi software ArduinoIDE, 
LabVIEW serta pengujian HMI dan jarak optimal 
pemindaian. 

 

2.1 Blok Diagram dan Flowchart 

 

Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alur atau 
sesuai Flowchart (Gambar 1), dan perancangan atau uji 
alat sesuai Blok Diagram (Gambar 2). 
 

 
 
Gambar 1. Flowchart Sistem Keseluruhan 
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Gambar 2. Blok Diagram Sistem 

 

 

2.2 Instalasi Modul-modul  

 

Instalasi modu modul-modul sistem; RFID Reader 

(pembaca) dan indikator dihubungkan ke 

mikrokontroler menerima sinyal dari RFID Tag. Sinyal 

tersebut mengidentifikasi nomor unik RFID Tag sesuai 

database dan kode pengguna kartu.  

 

2.3 Pengujian  

 

Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian elektrik dan 
pengujian program yaitu:  
a. Uji Elektrikal  

Kepastian komunikasi antar modul melalui berbagai 
pengukuran elektrikal tegangan atau arus. Maksud 
pengujian ini untuk mengantisipasi short circuit 
jika antar modul telah terkoneksi.  

b. Uji Program  
Pengujian program pada sistem secara partisi (sub 
program), dan uji program keseluruhan setelah 
modul-modul terkoneksi.   

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Instalasi  

 

Mikrokontroler Arduino Mega terhubung dengan sensor 

RFID Reader dan indikator (Tabel.1 ) dan (Gambar 1). 

 
Tabel 1. Instalasi Sistem 

 

No Nama 

Alat 

Pin 

Modul 

Pin 

Mikrokontroler 

1 RFID 

Reader 

SDA 

SCK 

MOSI 

MISO 

IRQ 

GND 

RST 

3.3 V 

3,5,7,8 

52 

51 

50 

- 

GND 

9 

3.3 V 

2 LED IN1 PORT A 

3 Buzzer IN2 PORT A 

 

 

 
 

Gambar 3. Instalasi Sistem 

  

 

3.2 Cara Kerja Sistem 

 

RFID tag dipasang pada bagian bawah setiap box file 

yang disusun pada rak arsip. Modul RFID reader 

dipasang sejajar dengan tiap box file yang diletakkan 

pada rak arsip. Saat pembacaan RFID Tag oleh RFID 

Reader, kode tersebut dikirim melalui pin serial dari 

modul RFID Reader ke mikrokontroler Arduino Mega, 

kode tersebut dibandingkan dengan kode yang sudah 

diinialisasi sebelumnya pada program, apabila kode 

sesuai maka mikrokontroler memberikan logic 1 pada 

LED hijau sebagai indikator bahwa box file diletakkan 

di tempat awalnya. Jika tidak sesuai, mikrokontroler 

memberikan logic 1 pada LED merah dan buzzer 

sebagai peringatan kepada pengguna bahwa letak box 

file tidak sesuai.  . Pada HMI ditampilkan nama box file 

yang diletakkan di tiap slot pada rak dan informasi 

peringatan ketika box file diletakkan di slot yang salah. 

 

3.3 Hasil Uji Sistem 

 
Sebelum sistem keseluruhan terinstalasi perlu diuji 
masing-masing koneksi secara praktis (wiring). 
 

a. Pengujian pemindaian RFID Tag  

Pemindaian dengan jarak 0 cm , 0.5 cm , 1 cm, 1.5 

cm , 2 cm , 2.5 cm terhadap RFID Reader, dengan 

penghalang berupa acrylic dengan ketebalan 

berbeda yaitu 2 mm, 4 mm, 6 mm, dan 8 mm 

(Gambar 4). 

 

RFID TAG RFID TAG RFID TAG

RFID 

READER

RFID TAG

RFID 

READER

RFID 

READER

RFID 

READER

Acrylic 2mm Acrylic 4mm Acrylic 6mm Acrylic 8mm  
 

Gambar 4. Pemindaian RFID 
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b. Pengujian pemindaian RFID Tag dilakukan 

sebanyak 5 kali. Berikut sebagian data pengujian 

(Tabel 2) 

 

Tabel 2. Hasil Pemindaian RFID 

 

 
 

 

Hasil pengujian (Tabel 2) menunjukkan bahwa 

terdapat jarak minimum dan optimal pembacaan 

RFID Tag. Data yang diambil dari hasil pengujian 

4 RFID Tag, masing-masing diuji 5 kali untuk 5 

variasi jarak. Catatan sekor = 0 untuk RFID Tag 

tidak terdeteksi dan sekor =1 untuk RFID Tag 

terdeteksi. Setelah mendapatkan hasil (Tabel 2) 

maka didapatkan jarak optimal untuk setiap 

ketebalan (Tabel 3). Setelah pengujian dilakukan 

diketahui bahwa ketebalan tidak memperngaruhi 

pemindaian. Bisa dilihat pada jarak baca reader ke 

tag yang dicapai, hanya ada sedikit perbedaan 

jarak. Pembacaan optimal dapat dilakukan pada 

jarak ≤ 2,75 cm. 

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Jarak Optimal 

 

Ketebalan 

Acrylic 

(mm) 

Jarak Baca dari 

Permukaan  Acrylic 

ke Tag 

(cm) 

Jarak Baca 

Reader ke Tag ⃰

(cm) 

2 mm 2,5 2,7 

4 mm 2,5 2,9 

6 mm 2 2,6 

8 mm 2 2,8 

Rata – rata 2,75 

 

 

c. Pengukuran Tegangan pada Indikator 

Hardware 

 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Tegangan 

 

 
 

 

Hasil setiap variabel stabil dari keseluruhan 

pengukuran. 

 

d. Tampilan HMI pada Labview 

 

 
 

Gambar 5. Tampilan HMI pada Labview 

 

 

4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan beberapa percobaan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan: 

a. Pengujian jarak RFID tag terpindainya oleh RFID 

reader dengan menggunakan penghalang yang 

berbeda beda. Pada tiap ketebalan memiiki jarak 

maksimum untuk pemindaian RFID Tag. Rata rata 

jarak optimal pembacaan adalah  2,75 cm 

b. Implementasi RFID pada rak arsip menggunakan 

RFID MRC522 dan indikator LED dan buzzer 

berfungsi dengan baik. 

c. Kode unik pada tag dapat diinisialisasi sesuai 

dengan letak box pada rak.   

d. Hasil deteksi RFID diproses di Arduino kemudian 

ditandai dengan aktifnya indikator. 
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Abstrak  
 

Artikel ini membahas tentang pemantau level cairan infus menggunakan sensor infrared FC 51. Metode konvensional 

dalam pemantauan sisa level cairan di botol infus pada pasien rawat inap di rumah sakit mengharuskan suster jaga 

untuk datang ke ruangan pasien. Penurunan fokus perawat jaga yang diakibatkan oleh kelelahan dapat menyebabkan 

kesalahan dalam melihat level cairan infus yang tersisa. Artikel ini bertujuan untuk menyediakan rancangan peralatan 

pemantau yang dapat memudahkan tugas perawat sehingga tidak perlu datang ke ruangan pasien, perawat memantau 

langsung level cairan infus. Alat ini menggunakan sensor infrared FC-51 sebagai sensor pendeteksi level cairan infus. 

Data ADC sensor tersebut diolah oleh Arduino Uno yang telah terpasang dengan modul ethernet shield untuk 

selanjutnya ditransmisikan secara nirkabel melalui router dan ditampilkan di komputer dengan perangkat lunak 

LabVIEW.  

 

Kata Kunci: Level cairan infus, Sensor infrared FC-51, LabVIEW. 

 

 

 

MEDICAL INFUSE  MONITORING SYSTEM FOR INPATIENTS  

USING FC51 INFRARED SENSORS 
 

 

Abstract 

 
This article discusses about project monitoring system of fluid infuse levels using FC51 infrared sensors. The 

conventional method of monitoring fluid levels in infuse bottles for hospitalized patients requires the nurse to come to 

the patient's room. The errors in seeing the level of the remaining infusion fluid may occured if the nurse fatigued and 

decreasing focus. This article aims to provides plan for designing a monitoring system that could  make the duties of 

nurses easier so that they didn’t have to come to the patient's room. The nurse can monitor the level of infuse fluids 

directly in the guard room and could replace the infuse bottles when the patient's liquid infusion bottle ran out. This 

equipment uses the FC-51 infrared sensor as liquid level detection sensor and servo motor as infus droplets controller. 

The ADC sensor data and the is processed by Arduino Uno which has been integrated with an Ethernet shield module 

so it could be transmitted wirelessly to the computer. Data transmission utilizes routers and is displayed on computers 

through monitoring software LabVIEW. 

 

Keywords: infusion fluid level, infrared sensor FC-51, LabVIEW. 

 

 

 

1. Pendahuluan  
Menurut FI Edisi III halaman 12, infus intravenous 

adalah sediaan steril 

berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen dan sedapat 

mungkin dibuat isotonis terhadap darah, disuntikkan 

langsung ke dalam vena, dengan volume relatife banyak. 

Kecuali dinyatakan lain, infus intravenous tidak 

diperbolehkan mengandung bakteriasida dan zat dapar. 
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Larutan untuk infus intravenous harus jernih dan praktis 

bebas partikel [1]. Pemantauan sisa cairan infus pada 

pasien di rumah sakit merupakan pekerjaan yang 

penting dilakukan oleh suster. Metode konvensional 

yang dilakukan untuk memantau sisa cairan infus di 

botol pada pasien rawat inap mengharuskan suster untuk 

datang langsung ke ruangan pasien dan melihat sisa 

cairan infus di botol. Metode konvensional tersebut jika 

dilakukan berulang kali oleh suster yang telah bekerja 

dalam waktu yang lama dan jumlah pasien yang banyak 

dapat menyebabkan fokus suster menurun dan 

mengakibatkan kesalahan dalam memantau sisa cairan 

infus. Kesalahan pemantauan tersebut dapat 

membahayakan pasien seperti dosis infus yang tidak 

tepat.  Keterlambatan dalam mengganti botol infus yang 

telah kosong juga dapat berakibat fatal. Kasus fatal 

mengenai kesalahan penanganan pemberian infus 

intravena pada pasien adalah seorang bayi yang 

meninggal dikarenakan perawat terlambat untuk 

mengganti cairan infus 

sang bayi [2]. 

 

 Permasalahan diatas memunculkan ide untuk 

menggunakan peralatan modern yang dapat 

memudahkan suster dalam memantau sisa cairan infus. 

Penggunaan sensor dan perangkat lunak pemantau 

secara nirkabel memungkinkan suster untuk memantau 

sisa cairan infus di ruang jaga dan tidak mewajibkan 

suster untuk datang langsung ke ruangan pasien. 

Indikator suara juga dapat digunakan suster sebagai 

acuan untuk mengganti cairan infus. 

 

Sistem monitoring sisa cairan infus akan mendeteksi 

sisa cairan infus menggunakan sensor Infrared FC51 

sejumlah 3 buah. Sensor Infrared FC51 disusun secara 

vertikal dibelakang botol cairan infus yang terletak pada 

tiang infus. Sensor Infrared FC51 terdiri dari Infrared 

LED sebagai Transmitter dan IR Receiver, sensor yang 

ditempatkan paling atas atau disebut sensor 1 menjadi 

sensor yang akan mendeteksi bahwa sisa cairan infus 

masih banyak (<500mL), sensor yang tengah atau 

disebut sensor 2 mendeteksi ketika cairan infus tersisa 

setengah (<250mL) dan sensor yang paling bawah atau 

disebut sensor 3  mendeteksi ketika cairan infus tersisa 

sedikit (100mL) dan menjadi acuan bagi perawat untuk 

bersiap-siap mengganti botol infus. Hasil deteksi dari 

sensor sisa cairan infus ini akan dikirim melalui Internet 

melalui Modul Arduino Ethernet Shield yang terhubung 

pada router dan ditampilkan ke komputer yang berada 

di ruang jaga perawat melalui software monitoring 

LabVIEW. 

 

2. METODE PENELITIAN 
 

Perancangan pemantau level cairan infus menggunakan 

sensor infrared FC 51 sebagai deteksi level cairan infus 

dengan arduino uno sebagai pengolah data ADC. Modul 

ethernet shield yang terintegrasi dengan arduino Uno 

akan mengirimkan data ADC ke router, yang 

selanjutnya akan dikirim secara nirkabel ke komputer di 

ruang jaga. Komputer akan mengolah dan menampilkan 

data menggunakan perangkat pemonitor bernama 

LabVIEW. 

 

2.1 Spesifikasi sistem pemantau 

 

a. Sensor infrared FC 51 

Sensor Infrared digunakan sebagai pendeteksi sisa 

cairan pada botol infus. Sensor ini berfungsi untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek. Sensor ini 

dapat mendeteksi keberadaan benda di sekitarnya tanpa 

ada kontak fisik dengan benda tersebut [3]. Sensor 

terdiri dari pemancar infrared dan penerima infrared 

berupa fotodioda. Infrared LED (pemancar IR) 

mengirimkan sinyal infrared ke penerima. Sinyal yang 

diterima oleh fotodioda diubah menjadi sinyal tegangan 

listrik. 

 

 
 

Gambar 1. Sensor Infrared FC 51 

Sumber : www.artofcircuits.com 

 

 

b.  Arduino Uno 

Arduino Uno digunakan sebagai pemroses data yang 

dihasilkan sensor dan sebagai peng-instruksi untuk 

mentransmisikan data ke modul Arduino Ethernet 

Shield. Arduino Uno di dalamnya terdapat komponen 

utama yaitu sebuah chip mikrokontroler Atmega328. 

Arduino Uno memiliki 14 pin digital I/O (input - 

output) dengan 6 pin dapat digunakan sebagai output 

PWM, 6 input analog, 16 MHz oscilator kristal, koneksi 

USB,  jack listrik tombol reset [4].  

http://www.artofcircuits.com/
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Gambar 2. Arduino Uno 

Sumber: http://full-parts.com/arduino-uno-r3.html 

 

 

c. Modul Arduino Ethernet Shield  

 

Modul yang digunakan untuk mengkoneksikan Arduino 

Uno dengan internet. Ethernet Shield umumnya 

berbasiskan chip Ethernet Wiznet W5100 [5].  Modul 

ini disusun diatas Arduino dengan memasukkan header 

Ethernet Shield ke pin – pin yang terdapat pada Arduino 

Uno, sehingga modul ethernet terlihat seperti ditumpuk 

diatas Arduino. Agar dapat terhubung dengan internet, 

kabel RJ45 digunakan untuk menghubungkan Arduino 

Ethernet Shield dengan koneksi internet. 

 

 
 

Gambar 3. PemasanganModul Arduino Ethernet 

Shield dengan Arduino Uno 

 

 

Keterangan Gambar 2: 

A = Modul Etherne Shield 

B = Arduino Uno 

 

d. LabVIEW 

 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation 

Engineering Workbrench) adalah perangkat lunak 

komputer untuk pemrosesan dan visualisasi data dalam 

bidang akuisisi data, kendali instrumentasi serta 

automasi industri yang pertama kali dikembangkan oleh 

perusahaan National Instruments pada tahun 1986 [6]. 

Berbeda dengan bahasa pemrograman berbasis teks, 

dimana petunjuk menentukan eksekusi program 

menggunakan dataflow pemrograman dan aliran data 

menentukan eksekusi. Cara pemrograman software 

monitoring ini juga berbeda dengan bahasa 

pemrograman lainnya, yaitu dengan menghubungkan 

simbol – simbol atau logo dari pemrograman sehingga 

membentuk suatu blok diagram. Pemrograman ini juga 

menghadirkan front panel yang bertugas sebagai HMI 

(Human – Machine Interface) yang menampilkan data 

yang telah dimonitoring, selain itu kita juga dapat 

memasukkan input ke alat melalui grafik yang ada di 

front panel. 

 

2.2 Blok Diagram dan diagram alir sistem pemantau 

Perancangan sistem pemantau berdasarkan blok 

diagram (Gambar 1) dan langkah kerja dari sistem 

berdasarkan diagram alir sistem. 

 

 
 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem Pemantau 

 

 

Keterangan gambar 1: 

 

Sensor Infrared 1   : Sensor Infrared yang ditempatkan 

di posisi paling atas yang bertugas untuk mendeteksi 

level cairan infus dan menjadi mendeteksi isi cairan 

infus dari penuh sampai dengan sisa kira – kira ¾ dari 

isi botol (<500 mL). 

 

Sensor Infrared 2   : Sensor Infrared yang ditempatkan 

di posisi di bagian tengah yang bertugas untuk 

mendeteksi level cairan infus dan mendeteksi isi cairan 

infus dari kira – kira 3/4 sampai dengan setengah dari isi 

botol (<250mL). 

 

Sensor Infrared 3            : Sensor Infrared yang 

ditempatkan di posisi di bagian bawah yang bertugas 

untuk mendeteksi level cairan infus dan mendeteksi isi 

cairan infus dari setengah dari isi botol hingga kira – 

kira kurang dari ¼ sisa cairan infus (<100mL) dan 
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menjadi acuan perawat untuk bersiaga mengganti botol 

infus .  

 

Arduino Uno             : Modul Mikrokontroler yang 

bertugas untuk mengolah data output sensor. 

 

Modul Ethernet Shield : Modul yang bertugas untuk 

menghubungkan Arduino  Uno dengan Router dan 

sebagai saluran data hasil deteksi   sensor agar dapat 

dikirim ke Komputer diruang jaga perawat secara 

nirkabel. 

 

Komputer              :  Data deteksi level sisa cairan 

infus yang telah dikirimkan oleh Modul Ethernet Shield 

tadi ditampilkan di monitor komputer yang terdapat di 

ruang jaga perawatn lewat HMI Front Panel yang 

terdapat pada perangkat pemonitor LabVIEW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Sistem 

  

 

2.3 Pengkabelan sensor infrared dengan Arduino Uno 

 

Pengkabelan dilakukan dengan menghubungkan port 

data Sensor 1 ke pin A0 pada Arduino, port data Sensor 

2 ke pin A1 dan port data Sensor 3 ke pin A2. 

 

 
 

Gambar 1. Skema Pengkabelan Sensor Infrared  

 

 

2.4 Perancangan Program pada LabVIEW 

Pemrograman pada Software Monitoring LabVIEW 

adalah pembuatan program berbasis grafis dengan cara 

menghubungkan blok diagram / simbol sehingga blok 

diagram yang saling berhubungan akan membentuk 

suatu program. Program yang dibuat menggunakan 

LabVIEW ini bertujuan untuk mengolah data sensor 

yang telah ditransmisikan melalui router untuk 

selanjutnya ditampilkan di komputer ruang jaga perawat 

melalui front panel yang bertugas sebagai antarmuka 

antara alat dengan manusia.  
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2.5 Front Panel pada LabVIEW 

 

 
 

 

Gambar 1. Tampilan Front Panel 

 

Keterangan Gambar 1: 

A : Indikator Level 

B :  Data ADC Sensor  

Data sensor yang telah diproses melalui blok diagram 

selanjutnya dipantau melalui front panel pada Software 

LabVIEW. Data ditampilkan melalui indikator yang 

aktif berdasarkan kondisi aktual dari level cairan pada 

botol infus. Indikator berfungsi agar perawat jaga tidak 

harus bolak – balik untuk mengecek cairan infus. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Pengujian Sensor 

 

 
 

Gambar 2. Bentuk Fisik Pendeteksi Level Cairan 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

Keterangan Gambar 2: 

 

A = Sensor A 

B = Sensor B 

C = Sensor C 

 

Sensor level cairan diuji dengan botol infus yang terisi 

kira - kira sepertiga dari kapasitas botol. Sensor level 

A dan B mendeteksi bahwa tidak terdeteksi level 

cairan infus, sedangkan sensor level cairan infus C 

mendeteksi cairan infus. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator LED output pada sensor yang menyala 

ketika sensor tidak mendeteksi level cairan infus, 

sedangkan indikator LED sensor  tidak aktif ketika 

sensor mendeteksi level cairan infus. Hal ini terjadi 

karena sinar infrared yang dipancarkan oleh sensor 

terbiaskan oleh cairan infus. Berikut adalah tabel yang 

memuat data ADC sensor beserta indikator yang aktif 

beserta delay; 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor I 

 
ADC 

1 

ADC 

2 

ADC 

3 

>450 

mL 

<450 

mL 

<300 

mL 

<150 

mL 

Delay 

(s) 

36 31 879 OFF OFF ON OFF 2,92 

 

Pengujian sensor kemudian dilanjutkan kembali dengan 

menaruh botol cairan infus yang penuh kemudian 

mengosongkan hingga isi cairan habis  sambil mencatat 

data ADC sensor, Indikator yang aktif serta delay 

koneksi yang terjadi. Pengujian dilakukan berulang kali 

sebanyak 5 kali.Berikut adalah data pengujian sensor 

dan delay yang terjadi: 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor II 

 
ADC 

1 

ADC 

2 

ADC 

3 

>450 

mL 

<450 

mL 

<300 

mL 

<150 

mL 

Delay 

(s) 

877 878 880 ON OFF OFF OFF 1,03 

32 893 878 OFF ON OFF OFF 4,53 

33 32 885 OFF OFF ON OFF 2,37 

32 31 29 OFF OFF OFF ON 2,91 

 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Sensor III 

 
ADC 

1 
ADC 

2 
ADC 

3 
>450 
mL 

<450 
mL 

<300 
Ml 

<150 
mL 

Delay 
(s) 

885 879 892 ON OFF OFF OFF 1,03 

33 878 880 OFF ON OFF OFF 4,23 

32 33 887 OFF OFF ON OFF 2,43 

32 31 29 OFF OFF OFF ON 2,78 

 

 

Tabel 4. Hasil Pengujian Sensor III 

 
ADC 

1 
ADC 

2 
ADC 

3 
>450 
mL 

<450 
mL 

<300 
mL 

<150 
mL 

Delay 
(s) 

879 891 884 ON OFF OFF OFF 1,24 

32 884 897 OFF ON OFF OFF 2,83 

32 33 897 OFF OFF ON OFF 2,41 

33 32 29 OFF OFF OFF ON 2,71 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Sensor IV 

 
ADC 

1 

ADC 

2 

ADC 

3 

>450 

mL 

<450 

mL 

<300 

mL 

<150 

mL 

Delay 

(s) 

879 879 883 ON OFF OFF OFF 1,24 

33 878 891 OFF ON OFF OFF 3,46 

33 34 882 OFF OFF ON OFF 2,91 

33 33 29 OFF OFF OFF ON 3,64 

 

 

Tabel 4. Hasil Pengujian Sensor V 

 
ADC 

1 
ADC 

2 
ADC 

3 
>450 
mL 

<450 
mL 

<300 
mL 

<150 
mL 

Delay 
(s) 

887 896 895 ON OFF OFF OFF 2,48 

34 885 887 OFF ON OFF OFF 3,12 

32 32 889 OFF OFF ON OFF 3,07 

24 28 28 OFF OFF OFF ON 2,91 

 

 

Hasil pengujian yang tersaji pada Tabel 2 - Tabel 6 

menunjukkan pembacaan data yang dikirimkan oleh 

sensor infrared kepada Arduino Uno yang ditampilkan 

melalui Front Panel (HMI) pada LabVIEW. Data yang 

disajikan meliputi Data ADC Sensor, kondisi indikator 

pada HMI LabVIEW serta lamanya delay yang terjadi 

ketika sensor mengirimkan data melalui koneksi 

nirkabel ke komputer. Tabel menunjukkan bahwa ketika 

sensor tidak mendeteksi level cairan infus maka nilai 

ADC yang terbaca berkisar antara sebesar 887 hingga 

897, sedangkan ketika sensor mendeteksi level cairan 

infus nilai ADC yang terbaca berkisar antara 24 hingga 

34. Delay yang terjadi selama sensor mendeteksi level 

cairan hingga ditampilkan di komputer berkisar selama 

1 - 5 detik. 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Pada percobaan sensor infrared FC51 sebagai 

pendeteksi level cairan, sensor mengirimkan data ADC 

berkisar 30-35 ketika sensor mendeteksi level cairan 

infus, sedangkan sensor mengirimkan data ADC 

berkisar 800 ketika sensor tidak mendeteksi level cairan. 

Perbedaan yang besar pada nilai ADC tersebut 

menunjukkan bahwa sensor infrared FC51 dapat 

mendeteksi ada tidaknya level cairan. Kekurangan yang 

ditemui adalah sensor harus dalam posisi dan sudut 

yang tepat dalam mendeteksi level cairan. Cahaya pada 

ruangan juga perlu diperhatikan untuk menghindari 

kesalahan pendeteksian. Sensor Infrared FC51 sensitif 

terhadap posisi dalam mendeteksi benda, jika posisi 

yang diambil tidak tepat maka pendeteksian bisa salah.  

 Penggunaan jaringan nirkabel menggunakan 

modbus dan software monitoring LabVIEW juga 

menunjukkan delay yang cukup lama berkisar 1 detik 

hingga 4 detik, dengan rata – rata delay selama 2,7 detik. 

Delay paling lama terjadi ketika sensor  1 mendeteksi 

level cairan dan delay paling singkat terjadi ketika 

sensor 1 dan 2 mendeteksi level cairan. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian, adalah merancang sistem pengganti absensi kertas yang 

digunakan dengan suatu sistem portabel yang menggunakan kartu RFID (Radio 

Frequency Identification Device) sebagai identifikasi mahasiswa. Dengan adanya 

sistem ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kertas absensi. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan keberhasilan 

pengambilan data, jarak pembacaan, dan daya tahan baterai. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sistem dapat menyimpan data absensi sebanyak 45 kartu 

sesuai dengan kapasitas memori yang digunakan, alat dapat beroperasi ±10 jam 

nonstop, jarak pembacaan kartu ke RFID reader sampai sejauh 6.5cm dan dapat 

membatasi keterlambatan lebih dari 30 menit.  

Kata kunci : Absensi, RFID, portabel 

 

The purpose of the study, is to design a replacement for the current paper 

based absence system with a portable system that uses RFID cards (Radio 

Frequency Identification Device) as student identification. The existence of this 

system is expected to reduce usage of paper .The research method used in this 

research is the experiment of data retrieval success rate, distance of readings, and 

battery life. Results showed that the system can store as many as 45 cards of 

attendance data in accordance with the memory capacity is used, the tool can 

operate ± 10 hours of nonstop, the distance to the RFID reader card can read to an 

extent of 6.5cm and can limit lateness of more than 30 minutes.  

Keywords: absence system, RFID, portable  

 

mailto:absubandoro@gmail.com
mailto:syamsul@gmail.com,
mailto:taryudi@gmail.com


 
 

279 

 

1. Pendahuluan 

Sebuah kantor yang memiliki jumlah 

karyawan ratusan bahkan ribuantentunya 

tidak membutuhkan lagi tenaga manusia 

untuk memeriksasatu per satu karyawannya 

pada saat datang dan pulang kerja, untuk itu 

dibutuhkan alat otomatisasi yang mampu 

bekerja secara otomatismemantau absensi 

karyawan.Sistem Absensi Karyawan 

Menggunakan RFID, bekerja cukup 

sederhanasehingga sangat bermanfaat untuk 

Instansi yang memiliki jumlahkaryawan 

cukup banyak agar bisa memantau dan 

memeriksaketerlambatan (disiplin) setiap 

karyawan. Alat ini bisa membantupekerjaan 

dalam mengumpulkan data karyawan untuk 

di nilai darikehadiran setiap harinya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

memudahkan dalam sistem absensi karyawan 

dalam jumlah besar. Meningkatkan disiplin 

kerja serta penilaian etos kerja. 

Mempersingkat waktu pada saat melakukan 

absensi kehadiran. Mengurangi tingkat 

kesalahan/keakuratan data dengan sistem 

absensi masa lalu.P 

Penelitian yang akan dilakukan mencakup 

Sistem Absensi KaryawanMenggunakan 

RFID Dengan Tampilan LCD menggunakan 

RFID tag (transponder ) sebagai ID untuk 

tiap-tiapkaryawan yang sudah tersimpan 

dalam database Instansi tersebut 

2. Metode Penelitian 

RFID reader membaca ID-tag pada saat 

didekatkan dengan jarak baca lalu mengambil 

data dari RTC berupa waktu kedatangan 

dandibandingkan dengan waktu yang telah 

di- set sebagai jaum masuk kantor. Hasilnya 

akan ditampilkan pada LCD berupa ´Nama 

Karyawanµdan ´Terima Kasihµ jika 

Karyawan Ontime atau ´Terlambatµ 

jikaKaryawan Offtime. 

RFID(Radio Frequency IDentification) 

merupakan sebuahteknologi compact wireless 

yang diunggulkan sebagai suksesor dari 

barcode, RFID dapat melakukan kontrol 

otomatis untuk banyak hal. Jikadi masa lalu 

barcode telah menjadi cara utama untuk 

pelacakansebuah produk, kini sistem RFID 

menjadi teknologi pilihan baik untuk tracking 

manusia, hewan peliharaan, produk, bahkan 

kendaraan. RFID juga dapat dibaca dari jarak 

jauh dan melalui berbagai substansiseperti 

salju, asap, es, atau cat di mana barcode telah 

terbukti tidak dapat digunakan.Terdapat 2 

macam RFID, yaitu : 

1) RFID Reader RFID Reader berfungsi 

untuk membaca kode-kode dari RFID 

tag(label )dan membandingkan dengan yang 

ada di memori reader . 

2) RFID Tag RFID Tag berfungsi 

menyimpan kode-kode sebagai pengganti 

identitas diri. Yang umum digunakan pada 

proses implantasi ini adalah RFID pasif. 

 

 
Gambar 1. Prinsip kerja 

 

3. Hasil dan pembahasan 

Sesuai dengan konsep yang dibuat 

sebelumnya, pada sistem absensi berbasis 

RFID ini merelasikan 3 buah sistem yaitu 

sistem RFID, sistem kontrol dan display, 

serta sistem database/ basis data. Konsep 

pengimplementasian yang dilakukan adalah 

dengan menempatkan sebuah RFID reader 

disetiap ruang kelas dan disambungkan host 

pc akademik. Ketika mahasiswa masuk 

kedalam kelas, mahasiswa dapat melakukan 

presensi kehadiran dengan menempelkan 

RFID tags ke RFID reader. RFID reader akan 

membaca input dari RFID tags yang 

kemudian dikirimkan ke host PC, lalu pada 

host pc input tersebut diolah menggunakan 

program yang akan mencocokkan kode RFID 

mahasiswa dengan data mahasiswa yang 
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tersimpan sebelumnya kedalam database. 

Nantinya hasil data presensi mahasiswa yang 

telah direcord bisa di akses melalui web 

browser langsung ke database mysql ataupun 

dihalaman web absensi mahasiswa. 

Tabel 1 Hasil Pembacaan RFID Tags 

 

Database yang digunakan pada sistem 

presensi berbasis RFID ini menggunakan 

sistem database berbasis MySQL. Dalam 

penelitian ini, ada 2 buah database yang 

dibuat untuk menyimpan data yaitu database 

absensi mahasiswa dan database data 

mahasiswa. 

 

Gambar 2 Database Absensi Mahasiswa 

Dan Data Mahasiswa 

1 Database Absensi mahasiswa : 

Database ini berfungsi untuk melakukan 

record data ketika mahasiswa yang 

melakukan absensi. Data yang di record 

dalam database ini berupa kode RFID, kode 

mata kuliah, dan waktu kehadiran mahasiswa. 

2 Database Data Mahasiswa 

Database ini berfungsi untuk menyimpan data 

mahasiswa. Sebelum bisa melakukan absensi, 

mahasiswa diwajibkan mengisi formulir data 

mahasiswa terlebih dahulu 

Hasil dari program yang dibuat menggunakan 

bahasa pemrograman PHP adalah interface 

berupa halaman web. Dalam penelitian ini 

ada 4 halaman web yang dibuat, masing 

masing sebagai berikut : 

1 Halaman Home : halaman utama, berisikan 

pilihan untuk melakukan pendaftaran atau 

absensi mahasiswa. 

2 Halaman Pendaftaran Mahasiswa : halaman 

ini digunakan untuk mendaftarkan indentitas 

mahasiswa untuk disimpan kedalam database. 

3 Halaman Absensi Mahasiswa : halaman 

untuk melakukan absensi, menyimpannya 

kedalam database dan menampilkan daftar 

hasil absensi. 

4 Halaman Pencarian Mahasiswa : halaman 

ini digunakan untuk mencari data mahasiswa 

yang telah melakukan absensi 

 

Gambar 3. Use chase 

 

Gambar 4. Flow Chart Kerja Sistem 
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4. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengujian , maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pembacaan tag pada prototipe sistem yang 

dikembangknn ini hanya dapat dilakukan 

terhadap satu tag dalam satu waktu apabila 

beberopa tag berda dalam range baca modul 

reader, maka tag dengan jarak paling dekatlah 

yang akan diidentifikasi oleh reader  

2. Jarak baca maksimum yang diperbolehkan 

pada pembuatan prototipe RFID Attendance 

System ini adalah 3 cm, dengan peluang 

keberhasilan rata-rata 1, atau 5 cm dengan 

peluang keberhasilan 03  

3. Aplikasi hanya dapat melakukan satu kali 

rekaman data kedatangan dan kepergian 

pegawai dalam satu hari   

4. Error dialog akan muncul ketika tag tidak 

dikenali oleh aplikasi 

5. Pendaftaran tag dan perubahan atau 

penambahan yang berubungan dengan detail 

data karyawan dapat dilakukan oleh operator 

melalui tombol navigasi yang ada  

6. Error dialog harus ditutup terlebih dahulu 

sebelum melanjutkan ke pembacaan tag 

selanjutnya. 
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Abstrak 
 

Jalan tol merupakan fasilitas publik yang sering dipakai pengguna kendaraan bermobil. Jalan tol dibangun bertujuan 

untuk menjadikannya akses jalan tanpa hambatan. Sistem transaksi yang diterapkan pada operator  jalan tol menjadikan 

faktor penting untuk menjadikan jalan tol seperti tujuannya, Sistem transaksi otomatis pada operator jalan tol menjadi 

solusi alternatif untuk mengurangi antrian yang sering terjadi digerbang tol dan menggantikan sistem e-toll pass. Sistem 

ini hanya berlaku untuk pengguna yang sudah terdaftar dalam database. Cara kerja dari sistem ini adalah menggunakan 

komunikasi antara modul RF 433 MHz sebagai transmitter , receiver dan arduino sebagai kontrolernya serta kamera 

sebagai back-up pendeteksi plat nomor kendaraan dari RF . Saat ID pengguna dari transmitter terdeteksi oleh receiver  

atau saat plat nomor kendaraan terdeteksi oleh kamera (image processing) data pengguna dikirim ke LabVIEW dan 

dihubungkan dengan database mengindentifikasi data pengguna dari yang terdeteksi dan segera mengirim notifikasi ke 

pengguna melalui SMS. Hasil dari identifikasi dieksekusi oleh database untuk ditampilkan panel HMI yang tersedia 

dan melakukan eksekusi record untuk mencatat akumulasi pemakaian. 

 

IDENTIFICATION OF VEHICLE NUMBER PLATES USING RF 433MHZ MODULE 

 

Abstract  
 

Toll road is a public facility commonly used by motorized vehicle users. Toll roads are built with the aim of allowing 

uninterrupted road access. The transaction system used on network operators will be used to allow better access to the 

system. The automatic transaction system for toll road operators is an alternative to reduce queues that often occur in 

the toll system and pass the e-toll pass. This system only applies to users who are already registered in the database. The 

way the system works is to use communication between the 433 MHz RF module as the transmitter, receiver and 

Arduino as the controller and camera as the back plate number detector from RF. When data from the transmitter is not 

detected by the recipient or when the vehicle number plate is detected by the camera (image processing) the user data is 

sent to LabVIEW and discards with the database identification data from the user and SMS. Results from the database 

are run to display available HMI panels and execute records to record usage. 

 

 
Keywords : automatic transaction system, database, hmi, labview,  toll road 

 

1. Pendahuluan 
 

Jalan tol merupakan bagian dari jalan nasional yang 

perlu dijaga pengoperasiannya agar tetap dapat 

berfungsi secara optimal dalam mendukung pergerakan 

lalu lintas secara aman, nyaman dan efisien [1]. 

Permasalahan utama yang terjadi di jalan tol yaitu 

antrean. Antrean ini terjadi karena aliran kendaraan 

yang datang di gerbang tol lebih besar daripada 

pelayanan gerbang. Kemacetan ini disebabkan 

berhentinya kendaraan di gerbang tol, sedikitnya 

gerbang tol, dan volume kendaraan yang melebihi 

kapasitas. Kemacetan ini akan merugikan para 

pengendara kendaraan di jalan tol. Pengendara 

dirugikan dengan waktu yang terbuang percuma dan 

pembakaran bahan bakar yang sia-sia [2]. 
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Identifikasi plat nomor kendaraan menggunakan modul 

radio frekuensi ini merupakan sub topik dari protitipe 

alat transaksi otomatis pada operator jalan tol. 

Pembayaran dengan sistem konvensional (pembayaran 

tunai) sering menyebabkan antrean dan kemacetan 

digerbang pembayaran tol , oleh sebab itu pemerintah 

menerapkan sistem pembayaran baru non tunai atau 

disebut e-toll untuk menggantikan sistem konvensional 

diseluruh jalan tol mulai akhir oktober 2017 [3]. 

Penggunaan sistem pembayaran non tunai e-toll dengan 

cara tapping kartu rfid pada reader digerbang tol. 

Teknologi RFID adalah teknologi identifikasi non-

kontak secara automatis yang menggunakan komunikasi 

frekuensi radio [4] Sistem ini awalnya efektif karna 

dapat mengurangi waktu transaksi hingga 4 detik 

dibandingkan dengan sistem konvensional yang 

membutuhkan waktu 7 detik. 

 

Pada kenyataannya banyak faktor muncul seperti 

bertambahnya jumlah kendaraan yang memengaruhi 

antrean digerbang tol terutama dikota-kota besar. 

Menyelesaikan masalah antrean pembayaran digerbang 

tol [5], penulis menawarkan alternatif lain dari sistem 

pembayaran e-Toll pass, yaitu dengan sistem 

pembayaran otomatis. Pengguna dapat melewati 

gerbang tol tanpa berhenti untuk melakukan transaksi 

pembayaran. Sistem ini menggunakan modul RF yang 

bekerja pada frekuensi 433MHz dan kamera yang 

bekerja bersamaan untuk mendeteksi plat nomor 

kendaraan. Gerbang tol dalam sistem pembayaran tol 

secara otomatis hanya berupa checkpoint gate. Sebuah 

data ID pengguna yang dikirim dari transmitter akan 

diterima oleh receiver. Setelah diterima data tersebut 

diolah dalam program LabVIEW untuk dihubungkan 

langsung dengan database yang tersedia , kemudian 

mengidentifikasi plat nomor kendaraan dan tercatat 

dalam history pengguna. Pengguna akan diberitahu 

melalui SMS setiap kali melewati sebuah gerbang tol 

dan dapat melihat riwayat transaksi pada web yang 

sudah disiapkan oleh pihak pengelola jalan tol. 

 

2. Metode Penelitian  
 

Metode penelitian alat/sistem identifikasi plat nomor 

kendaraan menggunakan modul RF 433 MHz dengan 

tahap pertama yang digunakan adalah studi literatur , 

yaitu dengan cara mempelajari buku, jurnal, mencari 

data yang berhubungan dengan penggunaan Modul RF 

sebagai transceiver dan penggunaan software. 

Selanjutnya perencanaan dan realisasi alat, pengujian 

alat/sistem, penentuan variabel untuk pengambilan dan 

analisis data. Tahap ini digunakan untuk mengetahui 

apakah program bekerja sesuai dengan perancangan 

atau tidak. Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram 

alur atau sesuai Flowchart (Gambar 1), dan 

perancangan atau uji alat sesuai Blok Diagram 

(Gambar2). Berikut gambar dari flowchart dan blok 

diagram. 

 

Start

RF Transmitter 
mengirim ID 

Pengguna

Infrared mendeteksi 
objek danRF 

Receiver menerima 
Data

LabVIEW menerima 
data dan memproses 

ID pengguna yang 
telah diterima

Arduino menerima 
data dari RF 

Receiver

Apakah data telah 
terindentifikasi?

Database

Send 
Notifikasi 

SMS

End

Tidak

Ya 

 
 
Gambar 1. Flowchart Sistem 
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Gambar 2. Blok Diagram Sistem 

 

 

Modul radio frekuensi berfungsi sebagai transmitter dan 

receiver data informasi. Sensor infrared mendeteksi 

adanya suatu objek atau tidak dalam jarak tertentu. Saat 

receiver menerima data akan dikirimkan ke 

mikrokontroler dan diproses LabVIEW untuk 

menginstrusikan modul gsm mengirim notifikasi sms, 

email dan menampilkan data pengguna pada HMI yang 

tersedia.. 

 

Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian mekanik dan 

elektrik didukung dengan pengujian program yaitu : 
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1. Uji Mekanik 

Pengujian untuk memastikan tata letak posisi 

masing-masing modul sudah benar dan tidak ada 

komponen yang bertumpuk. 

2. Uji Elektrikal 

Kepastian komunikasi antar modul melalui berbagai 

pengukuran elektrikal tegangan atau arus. Maksud 

pengujian ini untuk mengantisipasi short circuit jika 

antar modul telah terkoneksi 

3. Uji Program 

Pengujian program pada sistem partisi (sub 

program), dan uji program keseluruhan setelah 

modul-modul terkoneksi/teruji secara mekanik 

sesuai fungsinya. Pengujian data hasil pengukuran 

dikonversi dan ditampilkan dengan program. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Proximity sensor adalah alat pendeteksi yang bekerja 

berdasarkan jarak obyek terhadap sensor. Modul switch 

jarak infared adalah sensor fotolistrik refleksi-jenis yang 

mengintegrasikan transmisi dan penerimaan fungsi 

balok infared [6]. Sensor Infrared mendeteksi sebuah 

objek/kendaraan yang berada didepannya dengan range 

( 1cm – 50cm). Sensor ini diletakkan horizontal pada 

bagian bawah alat. 

 

 
 
Gambar 3. Sensor Infrared 

 

 

 
 
Gambar 4. Mikrokontroler terhubung ke Modul RF  

 

Modul RF, seperti namanya, beroperasi di Radio 

Frequency. Rentang frekuensi yang sesuai bervariasi 

antara 30 kHz & 300 GHz. Dalam sistem RF ini, data 

digital diwakili sebagai variasi amplitudo gelombang 

pembawa. Modulasi semacam ini dikenal dengan 

amplitudo Shift Keying (ASK). Transmisi melalui RF 

lebih baik dari IR (infrared) karena banyak 

alasan. Pertama, sinyal melalui RF dapat berjalan 

melalui jarak yang lebih jauh sehingga cocok untuk 

aplikasi jarak jauh [7]. 

 

SIM 900A adalah salah satu produk GSM/GPRS serial 

modem dari SIMCOM yang dapat digunakan bersama 

mikrokontroler arduino baik untuk fitur SMS,telepon, 

atau data GPRS. Modul GSM SIM900 membutuhkan 

tegangan 5VDC untuk bekerja dengan optimal [8]. 

 

 
 
Gambar 5. Konfigurasi pin SIM900  

 

 

Kontruksi Alat ini didesain dengan tiang sebagai 

penopang dari receiver box dan kamera. Alat ini diberi 

warna hitam dan kerangka tiang terbuat dari besi, 

sedangkan receiver box dan tranmitter box terbuat dari 

akrilik. Dimensi dari alat ini P=50cm, L=50cm, 

T=150cm dengan berat total ± 20 kg. Gambar 6 

merupakan bentuk akhir dari alat transaksi otomatis 

pada operator jalan tol. 

 

 
 
Gambar 6. Alat transaksi otomatis pada operator jalan tol 
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Berikut cara kerja dari alat tersebut : 

(1) RF transmitter (Tx) mengirim informasi ID 

Pengguna ke RF receiver. 

(2) Infrared mendeteksi adanya objek/kendaraan 

sebagai trigger untuk mengkatifkan  RF receiver 

(Rx), kemudian receiver menerima informasi ID 

pengguna dari RF transmitter. 

(3) Mikrokontroler Arduino Uno Atmega328 (DAQ) 

memproses informasi data dari RF dan diolah data 

tersebut dalam program LabVIEW untuk 

dihubungkan dengan database. 

(4) Jika receiver tidak berhasil menerima data maka 

kamera akan melakukan backup dengan 

mengeidentifikasi plat nomor kendaraan (image 

processing), kemudian data tersebut akan diproses 

oleh LabVIEW. 

(5) Jika data yang diproses sesuai dengan data base 

maka LabVIEW mengintruksikan modul GSM 

SIM900 untuk mengirim notifikasi berupa sms dan 

e-mail ke pengguna, indikator led hijau akan 

menyala pada alat ketika ID pengguna berhasil 

terdeteksi. 

 

Sebelum sistem keselurahan terinstalasi perlu diuji 

masing-masing koneksi secara praktis (wiring). Uji 

fungsi pendeteksi objek/kendaraan dengan sensor 

infrared, output-nya berupa data digital sebagai trigger 

untuk mikrokontroler mengaktifkan modul receiver agar 

menerima data plat nomor dari transmitter. Variabel 

yang dipakai untuk pengujian adalah jarak pendeteksian. 

Berikut konfigurasi dari pengujian objek pada sensor 

infrared. 

 

Sensor IR Proximity Arduino Uno Laptop  
 
Gambar 7. Konfigurasi Pengujian Sensor Infrared 

 

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Objek dengan Sensor Infrared 

  

No. Jarak (cm) Terdeteksi/Tidak 

1 30 Terdeteksi 

2 33 Terdeteksi 

3 36 Terdeteksi 

4 39 Terdeteksi 

5 42 Terdeteksi 

6 45 Terdeteksi 

7 47 Tidak 

8 49 Tidak 

9 50 Tidak 

Uji fungsi transmisi data modul RF 433 MHz. 

Pengujian pada komunikasi wireless dilakukan dengan 

cara mengirimkan data dari transmitter ke receiver. 

Jarak pengujian dimulai dari 20m-50m dan dilakukan 

pada area terbuka. Berikut konfigurasi pengujian:  

 

Arduino Uno
Laptop

RF 433MHz 
CC1101 (Tx)

Arduino UnoRF 433MHz 
CC1101 (Rx)

 
Gambar 8. Konfigurasi Pengujian Modul RF 

 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Jarak Transmisi data 

 

No. 
Jarak 
(m) 

Ket 

1 20 Terkirim 

2 22 Terkirim 

3 24 Terkirim 

4 26 Terkirim 

5 28 Terkirim 

6 30 Terkirim 

7 32 Terkirim 

8 34 Terkirim 

9 35 Terkirim 

10 36 Terkirim 

11 38 Terkirim 

12 40 Tidak Terkirim 

13 42 Tidak Terkirim 

14 44 Tidak Terkirim 

15 46 Tidak Terkirim 

16 48 Tidak Terkirim 

17 50 Tidak Terkirim 

 

 

Uji fungsi kecepatan mengirim notifikasi sms 

menggunakan modul GSM sim900. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui perbandingan dari 

kecepatan pengiriman notifikasi sms masing-masing 

provider kartu sim. 

 

Laptop Arduino Uno

Modul GSM
Send message
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Gambar 9. Konfigurasi Pengujian Notifikasi SMS 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kecepatan Mengirim SMS 

 

Nama 
kartu 

Notifikasi 
ke- 

Waktu respon (S) 

Indosat 

1 7 

2 6 

3 6 

4 5 

5 7 

6 7 

7 5 

8 6 

9 6 

10 7 

3 

1 7 

2 7 

3 8 

4 7 

5 6 

6 6 

7 7 

8 8 

9 7 

10 7 

 

 

1
RF TRANSMITTER

2
RF RECEIVER

LTE WAP

11

4
GSM SIM900A

Camera
9Plat Nomor 8

RF

usb

Command Control

Image data Image data

10

5

3
Arduino Uno

HMI
6

7

 
 

Gambar 10. Konfigurasi Sistem 

 

 

Pengujian instalasi konfigurasi pengujian sistem 

dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem identifikasi 

plat nomor kendaraan. Pengujian setiap bagian; koneksi 

antar mekanik, modul, antar modul komponen dan 

instalasi sistem secara keseluruhan.  

 

4. Kesimpulan 
 

1. Jarak maksimal sensor IR proximity untuk 

mendeteksi suatu objek adalah 46 cm dari hasil 

pengujian 

2. Data pengujian transmisi data dengan menggunakan 

RF 433 MHz CC1101 yaitu jarak maksimal 

mencapai 38 meter tidak sesuai datasheet 

dikarenakan banyak faktor , misalkan kelembapan, 

halangan , intensitas cahaya, dll. 

3. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengirim 

notifikasi SMS ke pengguna  yang paling cepat 

dengan menggunakan kartu SIM Indosat yaitu 

dengan waktu rata-rata 6,2 sekon. 

4. Sistem ini membutuhkan penelitian lebih lanjut 

untuk menyempurnakan hal-hal yang menjadi 

kelemahan sistem ini. 

 

Daftar Acuan 
 
[1] Akbar Fitra Listyono, Darjat, Wahyul Amien, Perancagan 

Prototipe Identifikasi Kendaraan Jalan Tol Berbasis RFID 

dan Notifikasi via SMS, Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2015. 

[2] Sholihin, Suzan Zefi, Nani Sahida, Rancang Bangun 

Sistem Pajak Tol Otomatis dengan Informasi Berbasis 

Android, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2017. 

[3] Greisye Magdalena, Fransiscus Ati Halim, Arnold 

Wibowo, Perancangan Sistem Akses Pintu Garasi 

Otomatis Menggunakan Platform Android, Universitas 

Pelita Harapan, Tangerang, 2013. 

[4] Guntoro Helmi, Yoyo Sumantri, Erik Haritman, Rancang 

Bangun Magnetic Door Lock Menggunakan Keypad Dan 

Solenoid Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno, 

ELECTRANS, Vol 12, No.1, Maret 2013 (39-48). 

[5] Muhammad Nur Afif, Sistem Komunikasi Wireless untuk 

Kendali Pintu Air, Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta 2017. 

[6] Suryanto, Alat Penakar volume air berbasis 

mikrokontroler, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains 

dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta,  

2015. 

[7] Wulandari Retno Ningsih, Lukman Hakim, Nashrul 

Hakiem, Penerapan Simulasi Gardu Tol Konvensional dan 

Otomatis Pada Gerbang Tol Fatmawati2, Teknik 

Informatika, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018 

[8] Angga Marditama Sultan Sufanir, Efektivitas Gardu Tol 

Otomatis (GTO) Buah Batu Ditinjau dari Kecepatan 

Transaksi Rata-rata, Jurusan Teknik Sipil , Politeknik 

Negeri Bandung, Bandung, 2017. 

 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

287 

 

RANCANG BANGUN THINGSBOARD CLOUD UNTUK MONITORING SUHU, 

KELEMBABAN DAN TEKANAN UDARA PADA TANAMAN HIDROPONIK 

 

Ahmad Nabil Mudzakki1, Muhammad Naufal Yuldam2, Muhmmad Rifqi Hanif3, Reza Istoni4 

 
1,2,3,4Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof Dr. G. A. Siwabessy, Kampus Baru UI Depok, Depok, 

16424, Indonesia 

 
 zakibull21@gmail.com, mrifqi.hanif@gmail.com, muhammadnaufalyuldam@yahoo.co.id, reza.istoni@mail.ru 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini membahas rancang bangun cloud thingsboard untuk monitoring suhu, kelembaban dan tekanan udara 
pada tanaman hidroponik secara realtime. Cloud thingsboard ini digunakan sebagai media penyimpanan dan penampil 

data hasil monitoring. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses perancangan. Pertama melakukan 

instalasi cloud thingsboard pada rapberry pi. selanjutnya mengatur ip pada raspberry pi menjadi public agar dapat di 
akses secara jarak jauh. Dalam input sistem digunakan dua sensor berupa DHT22 yang dapat mendeteksi suhu, 

kelembaban dan BMP180 yang dapat mendeteksi tekanan udara. Pengujian sistem dilakukan di serua farm depok, 
dimana data dari sensor akan dikirimkan ke Arduino, kemudian diteruskan melalui modul SIM900A sehingga data 

dapat dikirimkan ke cloud thingsboard. Data hasil monitoring ditampil dikirimkan ke cloud thingsboard menggunakan 

protokol HTTP, yang kemudian ditampilkan secara realtime pada cloud thinsgboard. 
 

Kata kunci: Cloud, Hidroponik, Monitoring, Thingsboard 

 

DESIGN OF THINGSBOARD CLOUD  FOR MONITORING TEMPERATURE, HUMIDITY 

AND AIR PRESSURE IN HYDROPONIC PLANTS 

 

Abstract 

 
This research discusses the things of clouds to monitor temperature, humidity and weather in hydroponic plants in real 
time. This thingsboard cloud is a storage medium and monitoring data viewer. here are several steps that are carried 
out in the design process. First do thingsboard cloud installation on rapberry pi. then set the ip on raspberry pi to be 
so that the public can be accessed remotely. In the system input, two sensors are used in the form of DHT- 22 which 
can detect temperature, humidity and BMP -180 which can detect air pressure. System testing is carried out in serua 
depok farms, where data from the sensor will be sent to Arduino, then forwarded through the SIM900A module so that 
data can be sent to the Thingsboard cloud. The monitoring data is displayed sent to the thingsboard cloud using the 
HTTP protocol, which is then displayed in realtime on the thingsboard cloud. 
. 
Keywords: Cloud, Hidroponik, Monitoring, Thingsboard 
  
 

1. Pendahuluan 
 

Seiring perkembangan teknologi informasi 
penggunaan cloud banyak digunakan dalam berbagai 
bidang seperti bidang telekomunikasi, pendidikan, 
kemaanan dan lain -lain. Peran cloud sebagai media 

penyimpanan dan penampil data sangatlah penting, 
dikarenakan cloud mampu digunakan sebagai server 
virtual untuk pemiliharaan data dan aplikasi. Oleh sebab 
itu dengan adanya cloud dapat mempermudah setiap 

pekerjaan khususnya dalam bidang pertanian, seperti 
memudahkan pelaku usaha dalam memonitor suhu, 
kelembaban dan tekanan udara secara rutin.  

Thingsboard adalah sebuah platform cloud yang 
menyediakan sebuah layanan backend bagi para pencipta 

produk layanan yang berbasis Internet of Things (IoT)  
Server. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi 
project kemudian mengintegrasikan mikrokontrolernya  
dengan berbagai device yang diperlukan. Device yang 
sudah terintegrasi dengan project di Thingsboard 
mendapatkan API key dari cloud server (Ritonga, 
2016). API key (Application Programming 
Interface key) adalah kode digit yang digunakan untuk 
akses device ke cloud server Thingsboard tersebut  

Dalam penelitian ini akan dirancang sebuah cloud 

Thingsboard untuk monitoring suhu, kelembaban dan 
tekanan udara pada tanaman hidroponik. Penelitian ini 
dilakukan untuk meringankan para pekerja dalam 
bertugas serta meningkatkan hasil produksi tanaman 
hidroponik di Serua Farm. Adapun masalah yang akan 

mailto:zakibull21@gmail.com,
mailto:zakibull21@gmail.com,
mailto:muhammadnaufalyuldam@yahoo.co.id,
mailto:reza.istoni@mail.ru
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dibahas dalam jurnal ini adalah perancangan cloud 
thingsboard, hasil realisasi sistem dan analisa hasil 

pengiriman data yang diperoleh pada cloud 
Thingsboard. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam rancang 
bangun cloud thingsboard untuk monitoring suhu 
kelembaban dan tekanan pada tanaman hidrponik adalah 
perencanaan dan realisasi alat. setelah itu dilakukan 
pengujian alat atau sistem untuk mengetahui kinerja 
sistem. kemudian menentukan variabel yang digunakan 
untuk pengambilan data. setelah memperoleh data, tahap 
selanjutnya yaitu menampilkan data pada thingsboard 
agar dapat dimonitoring dengan jarak. 

 

2.1 Instalasi Cloud Thingsboard 

 

Pembuatan gateway Thingsboard berfungsi sebagai 
penghubung antara mentransmisi data (GSM SIM900A) 
dengan penerima data (LabVIEW dan smartphone). 

Berikut langkah perancangan gateway Thingsboard:  
1. Mengecek versi Java pada Thingsboard dengan 

menggunakan peritah terminal (Gambar 1). 
 

  
 
Gambar 1. Command untuk Mengecek Versi Java 

 
2. Mengunduh paket instalasi dari github 

menggunakan terminal (Gambar 2). 
 

  
 

Gambar 2. Command untuk Meginstall Thingsboard 

 

3. memulai Thingsboard dengan menggunakan 
perintah terminal (Ganbar 3). 
 

  
 
Gambar 3. Command Memulai Thingsboard 

 

4. Tunggu selama dua menit dan membuka link 
menggunakan Web browser (Gambar 4). 
 

  
 

Gambar 4. Link untuk Membuka UI Web 

 

5. Tampilan halaman log-in cloud thinsgboard 
(Gambar 5) 
 

 
 

Gambar 5. Tampilan Log-In Akun 

 

2.2 Konfigurasi IP Public 

 

Konfigurasi ip public sebagai memudahkan 
mengakses cloud thingboard dari jarak jauh. 
Konfigurasi IP Public menggunakan NoIp untuk 
mempermudah dalam mengakses sebuah alalmat web. 

Berikut langkah-langkah konfigurasi Ip menggunakan 
noip: 

1. Melakukan registrasi di halaman web noip.com  
2. Membuat create hostname dan mengisi data 

(Gambar 6). 
 

 
 

Gambar 6. Tampilan Mengisi Data Hostname 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
Tahap selanjutnya adalah menampilkan hasil data 

pada cloud Thingsboard. Untuk menampilkan hasil data 
pada cloud Thingsboard, dilakukan dengan beberapa 

tahapan yaitu: 

Tahapan pertama log-in menggunakan akun 

default cloud thingsboard (Gambar 5) kemudian buka 

tenants, klik add new tenant, lalu lengkapi data 

penyewa seperti nama, alamat, dan email (Gambar 7). 

Add new tenant ini betujuan untuk membuat akun baru. 

kemudian login menggunakan akun yang telah dibuat. 
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Gambar 7. Tampilan Akun yang telah dibuat 

 

Pada tahapan selanjutnya membuat device dengan 

cara membuka device, klik add new device, lengkapi 
data seperti nama dan tipe device (Gambar 8).kemudian 

membuka device yang telah di buat ,salin access token 
yang terdapat di device yang telah dibuat. Meletakan 

pada pemorgaman Arduino ide. Kemudian jalankan 

program. 
 

 
 
Gambar 8. Tampilan Device yang telah dibuat 

 
Kemudian lihat data data yang telah terkirim pada 

device tab attribute (Gambar 9). Setelah data berhasil di 
terima oleh cloud thingsboard. Kemudian membuat 
dashboard thingsboard sebagai tampilan hasil data. 
 

 
 
Gambar 9. Tampilan Attributes pada Device 

 
Berikut adalah tampilan akhir dari proses 

perancangan cloud Thingsboard untuk monitoring suhu, 
kelembaban dan tekanan udara (Gambar 10). 

 
 
Gambar 10. Tampilan Hasil Perancangan 

 

Pada Gambar 10 merupakan tampilan thingsboard 

yang berisi data hasil monitoring suhu, kelembaban dan 

tekanan udara pada tanaman hidroponik di Serua Farm. 

Adapun data hasil monitoring tersebut diperoleh dari 

alat yang telah diletakan pada workshop Serua Farm 

seperti yang terlihat pada Gambar 11. 
 

 
 
Gambar 11. Alat Monitoring Suhu, Kelembaban dan 

Tekanan Udara 

 

Pada Gambar 11 menunjukkan alat monitoring 

suhu, kelembaban dan tekanan udara yang digunakan 

dalam proses penelitian. Alat tersebut telah terintegrasi 

dengan SIM900A sehingga mampu terkoneksi dengan 

internet. Dalam proses pengambilan data, data yang 

telah terbaca oleh alat akan dikirimkan melalui jaringan 

internet dan ditampilkan pada cloud thingsboard. Dalam 

penelitian ini dilakukan pengambilan data secara 

realtime. Data hasil pengukuran monitoring dapat 

dilihat pada Gambar 12. 
 

 
 

Gambar 12 Data Hasil Pengukuran Monitoring 
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Gambar 12 menunjukkan data hasil pengukuran 
berdasarkan waktu. Pengambilan data dilakukan pada 
sore hari. Dari hasil pengukuran diatas didapatkan besar 
suhu, kelembaban dan tekanan udara yang telah terbaca 
secara realtime. 
 

4. Kesimpulan 

 

Cloud thingsboard dapat digunakan sebagai server 
penyimpanan dan memonitoring suhu, kelembaban, dan 
tekanan udara pada tanaman hidroponik di serua farm 
depok secara realtime. 
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Abstract 

 
This study discusses the implementation of load cell sensor separator module based on weight. In an effort to increase 
productivity, efficiency and effectiveness of healthy resources, companies must continue to make innovations in the 
production proces. The process of placing goods (packing and sorting process in the industry there are still many who 
use conveyors that function only for one object because of the characteristics of different objects, so that it is not 
efficient. Therefore, a bottled beverage sorter is made with sensors installed on the conveyor running. load cell sensor 

used for weight sensors in bottled beverages. This tool utilizes PLC (Programable Logic Controller) as control. The 
weight of the packaging drink that will be detected in the program uses Arduino Uno and is pneumatically sorted from 
the PLC instruction. 

 
Keywords: Arduino Uno, load cell, Conveyor, PLC 
 
 
 

Abstrak 

 
Penelitian ini membahas tentang implementasi sensor Load Cell modul penyortir minuman kemasan berdasarkan berat. 
Dalam usaha meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas dari sumber daya yang dimiliki, suatu perusahaan 

harus terus melakukan inovasi-inovasi dalam proses produksinya. Proses penempatan barang (proses packing dan sortir) 

pada industri masih banyak yang menggunakan konveyor yang berfungsi hanya untuk satu obyek saja karena 
karakteristik obyek yang berbeda, sehingga hal tersebut tidak efisien. Oleh karena itu, dibuat alat penyortir minuman 

kemasan dengan sensor yang dipasang di konveyor bejalan. Sensor load cell digunakan untuk sensor berat pada 
minuman kemasan. Alat ini memanfaatkan PLC (Programable Logic Controller) sebagai kontrolnya. Berat minuman 

kemasan yang akan dideteksi diprogram menggunakan Arduino Uno dan dipilah oleh pneumatik yang aktif dari 

instruksi PLC. 

 
Kata kunci: Arduino Uno, load cell, Konveyor, PLC 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Pemantauan berat dalam penyortiran barang produksi, 

penting dilakukan. Pengukuran berat digunakan untuk 

mengetahui berat barang yang akan disortir sesuai 

dengan ketentuan beratnya. Dalam industri kemasan, 

pemisahan produk yang sesuai dengan standar masih 

dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu 

yang lama dan dapat mengakibatkan human error. Di 

dalam dunia industri, khususnya dalam proses produksi, 

proses penghitungan jumlah produksi dan pemisahan 

barang yang cacat produksi masih dilakukan secara 

manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan 

kurang akurat dalam pemilihan barang tersebut. Proses 

 
 
 
 
produksi tersebut jika dilakukan secara otomatis akan 
menguntungkan bagi perusahaan yang bersangkutan. Ini 
dikarenakan bahwa dengan otomatisasi dalam proses 

produksi akan menimbulkan proses yang membutuhkan 
waktu yang lebih singkat, akurat, serta keuntungan yang 
diperoleh perusahaan akan lebih tinggi. 

 
Mempertimbangkan fungsi kemasan yang sangat penting 

bagi produk, para pemasar semakin menyadari bahwa 

kemasan harus didesain dengan baik agar kemasan 

mampu menyampaikan identitas produk kepada 

konsumen sesuai dengan yang diharapkan oleh pemasar. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dua elemen 

kemasan yaitu elemen struktural yaitu elemen 
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struktural yang terdiri dari terdiri dari bentuk kemasan, 

ukuran kemasan dan material kemasan dan elemen 

grafis yang terdiri dari warna, tipografi, bentuk grafis 

dan gambar [1]. Sensor adalah alat yang dapat 

menerima rangsangan dan merespon dengan suatu 

sinyal elektrik. Rangsangan adalah kuantitas, sifat, atau 

kondisi yang di rasakan dan di konversi ke dalam sinyal 

elektrik. Tujuan dari suatu sensor adalah untuk 

merespon suatu masukan sifat fisis (rangsangan) dan 

mengkonversikannya ke dalam suatu sinyal elektrik 

melalui kontak elektronik [2]. Sensor Load Cell 

merupakan sensor gaya yang digunakan untuk 

mengukur berat [3]. Pengukuran sinyal yang dihasilkan 

dari Load Cell berasal dari perubahan resistansi strain 

gauge yang linier dengan gaya yang diaplikasikan. 

Sensor Load Cell berisi pegas (spring) logam mekanik 

dengan mengaplikasikan beberapa foil metal strain 

gauge. Strain dari pegas mekanik mencul sebagai  
pengaruh dari pembebanan yang kemudian 
ditransmisikan pada strain gauge [4]. 

 

Permasalahan penyortiran berat yang akurat 
direncanakan untuk mengantisipasinya. Perancangan 

alat/sistem terdiri dari Motor DC, PLC, Arduino Uno, 
Pneumatik, sensor Load Cell, sensor Proxymity, Relay. 

Rangka alat terbuat dari besi hollow, plat besi dan kayu. 

Sensor Load cell dipasang sebelum minuman kemasan 
yang akan ditimbang menuju konveyor. Sensor Load 

cell mendeteksi berat pada minuman kemasan. Saat 

berat yang terdeteksi sesuai telah ditentukan. Pneumatik 
akan memilah minuman kemasan yang telah dideteksi 

oleh sensor Load cell. 

 

2. Metode Penelitian 
 

2.1. Blok Diagram dan Flowchart 

 
Realisasi keseluruhan alat mengenai implementasi 
sensor Load Cell pada modul penyortir minuman 
kemasan mengikuti perancangan atau uji alat sesuai 
Blok Diagram (Gambar 1), dan mengikuti diagram alur 
atau sesuai Flowchart (Gambar 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Flowchart  
 

 

2.2. Instalasi alat dan sensor 

 
Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan alat dengan 
mencari komponen yang diperlukan dan bahan 

hardware yang mampu melindungi berbagai jenis 
komponen-komponen yang terdapat pada perangkat alat 
ini terdiri dari komponen yang memiliki fungsi 
berlainan namun saling mendukung. 

 

2.3. Hardware 

 
Perancangan perangkat keras pada modul penyortir 
minuman kemasan. Rancangan perangkat keras dilihat 
pada (Gambar 3). realisasi dari rancangan ini 
menggunakan besi hollow, plat besi dan kayu sebagai 
bahan dasarnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Blok Diagram 

 
Gambar 3. Modul Penyortir Minuman Kemasan 
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3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1. Instalasi Sensor Load Cell 

 
Sensor Load Cell yang dipasang sebelum konveyor 
untuk menimbang berat minuman kemasan yang akan 
diukur, ditandai lingkaran warna merah (Gambar 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Pemasangan Load Cell 
 

 

Sensor Load Cell pada realisasi modul penyortir 
minuman kemasan ini digunakan untuk mendeteksi 

berat pada minuman kemasan. Sensor Load Cell akan di 
kalibrasi dengan menggunakan mikrokontroler sesuai 

dengan berat minimum dan maksimum minuman 

kemasan. Jika berat minuman kemasan tidak sesuai 
dengan ketentuannya, maka sensor Load Cell akan 

memberikan sinyal ke PLC yang akan menggerakan 

solenoid untuk mendorong minuman kemasan.  

 

 

dan mendapat penguat dikirimkan ke mikrokontroller 
untuk kemudian di proses ke PLC. Hasil deteksi akan 
menjumlahkan total minuman kemasan yang disortir. 

 

3.2. Cara Kerja Alat 

 

Modul penyortir minuman kemasan berdasarkan berat 

dibuat dengan mengaplikasikan fungsi sensor Load Cell. 

Sensor Load Cell berfungsi sebagai pendeteksi berat 

pada minuman kemasan. Saat sensor Load Cell 

mendeteksi dan menghasilkan logic 1, maka solenoid 

akan bergerak untuk mendorong minuman kemasan 

ketempat yang sesuai. Informasi hasil deteksi dari sensor 

Load Cell akan ditampilkan di HMI LabView dengan 

menampilkan jumlah minuman kemasan yang telah 

tersortir melalui hubungan serial. Output dari sensor 

akan diolah oleh PLC (Programmable Logic 

Controller). 

 

3.3. Hasil Percobaan 

 

Berikut adalah data hasil pengujian nilai tegangan  
Load Cell dilakukan dengan cara memberi gaya atau 
beban pada l Load Cell berupa minuman kemasan 
dengan berat yang bervariasi untuk melihat keakurasian 
sensor Load Cell dan menentukan minuman kemasan 
tersebut di reject atau tidak. 

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Tegangan Load Cell  

 

 
No. 

Berat Tegangan Terukur 
 

Barang(Gram) (mV)   

 1. 277.9 0.7 

 2. 247.5 0.7 

 3. 223.0 0.6 

 4. 222.5 0.6 

 5. 189.9 0.5 

 6. 141.9 0.4 

 7. 141.5 0.4 

 8. 101.8 0.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Rangkaian Skematik 
 
 

Sensor  Load  Cell  dihubungkan  dengan  modul 

mikrokontroller  sebagai  pengolah  data.  Sebelum 

dihubungkan dengan mikrokontroller, sensor Load Cell 

dihubungkan dengan  modul  ADC HX711.  Keluaran 

sensor  Load  Cell  merupakan  data  analog  yang perlu 

dirubah  menjadi  data  digital  agar  dapat  diolah pada 

mikrokontroller Arduino. Data yang telah dikonversikan 
Gambar 6. Kurva Hubungan Massa dengan Tegangan 
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Tabel 2. Hasil Pengujian Rangka Timbangan Sensor Load 
Cell  

 

  Berat Berat Selisih   

 No. Barang Terukur Berat Accept Reject 

  (g) (g) (g)   

 1. 277.9 278.24 0.34 ✓ - 

 2. 247.5 246.79 0.71 - ✓ 
 3. 222.5 221.97 0.53 ✓ - 

 4. 223.0 223.10 0.10 ✓ - 

 5. 189.9 189.31 0.39 - ✓ 
 6. 141.9 141.92 0.02 ✓ - 

 7. 141.5 140.67 0.83 ✓ - 

 8. 101.8 100.98 0.82 - ✓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Kurva Pengujian Rangka Timbangan 

Sensor Load Cell 
 

 

4. Kesimpulan 
 

Sensor Load Cell dapat diimplementasikan pada sistem 
sortir barang. Sensor Load Cell bekerja ketika di beri 

beban maka akan menimbulkan tegangan sebesar beban 
yang diberikan. Kenaikan berat yang terukur berbanding 
lurus dengan nilai tegangan yang terukur. Semakin berat 
massa yang ditimbang, tegangan yang terukur oleh 
sensor Load Cell juga semakin besar. 
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Abstrak  
 

Penelitian ini membahas tentang robot cerdas SAR pemadam api. Robot otomatis ini berfungsi untuk menyelamatkan 

bayi terjebak dalam kebakaran. Robot dibuat sesuai peraturan Kontes Robot Pemadam Api (KRPAI) 2016. Robot cerdas 

SAR pemadam  api dapat bermanuver secara otomatis yang dapat menghindari halangan furniture dan boneka yang 

terdapat pada arena lomba serta menyelamatkan bayi beserta keranjangnya dengan meletakkannya pada zona aman (safety 

zone). Untuk melakukan tugas tersebut maka dibutuhkan pengindraan pada robot agar robot dapat bekerja dengan baik. 

Dengan menggunakan data sensor yang terpasang pada robot, robot mampu bernavigasi dan menyelamatkan bayi beserta 

keranjangnya. Terdapat beberapa sensor SRF04 sebagai sensor jarak, proximity sebagai pendeteksi objek berupa boneka 

serta kamera Webcam sabagai sensor penangkap gambar yang berfungsi mendeteksi keberadaan bayi beserta 

keranjangnya. Selain sensor yang terpasang pada robot, dibutuhkan kinematika pemrograman yang tepat agar robot dapat 

bekerja dalam mengolah data sensor pada mikrokontoler dan menggerakkan aktuator dengan baik serta menjalankan 

tugasnya pada arena lomba KRPAI 2016. Pemilihan algoritma menjadi satu hal yang penting agar robot dapat bekerja 

dengan baik sesuai dengan peraturan lomba KRPAI 2016. 

 

 

MANUFACTURE OF INTELLIGENT SAR ROBOT AS A FIRE EXTINGUISHER 

 

Abstrack 

 
This article discusses fire extinguisher SAR intelligent robots. This automatic robot serves to save babies caught in a 

fire. Robots are made according to the rules of the Fire Extinguisher Robot Contest (KRPAI) 2016. The intelligent SAR 

fire extinguisher can maneuver automatically which can avoid the obstacles of furniture and dolls found in the race 

arena and save babies and baskets by placing them in a safety zone. To do this task, it requires sensing the robot so that 

the robot can work properly. By using sensor data installed on the robot, robots are able to navigate and save babies 

and baskets. There are several SRF04 sensors as a proximity sensor, proximity as a detector of objects in the form of 

dolls and Webcam cameras as image capture sensors that function to detect the presence of babies and baskets. In 

addition to the sensors installed on the robot, it takes the right programming kinematics so that the robot can work in 

processing sensor data on the microkontoler and move the actuator well and carry out its duties in the 2016 KRPAI 

race arena. with the 2016 KRPAI race rules. 
 
Keywords: Algorithms, Programming, Robots, Sensors 
 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju banyak yang dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi 

yang pesat ini ditandai dengan banyaknya peralatan yang 

telah diciptakan dan dioperasikan baik secara manual 

maupun otomatis, bahkan ada yang menggunakan robot 

sebagai alat bantunya [Sutrisno,2010]. Dimana dengan 

menggunakan robot, kita dapat melakukan pekerjaan 

yang membutuhkan ketelitian tinggi, membutuhkan 

tenaga besar, pekerjaan yang beresiko tinggi atau 

berbahaya. Salah satu pekerjaan manusia yang 

mempunyai resiko tinggi adalah pemadam kebakaran 

yang menyelamatkan korban terjebak dari kebakaran. 

Pekerjaan ini membutuhkan reaksi yang cepat agar tidak 

menimbulkan luka bakar pada korban kebakaran. 

Menyelamatkan korban tersebut dapat teratasi dengan 

cara menemukan korban dan menyelamatkan korban 

Lenovo
Typewriter
Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019

Lenovo
Typewriter
295



dengan mengangkut dan meletakkan korban pada zona 

aman yang terhindar dari kebakaran. 

 

Salah satu ajang bergengsi yaitu Kontes robot pemadam 

api (KRPAI) 2016 dimana menjadi media pengembangan 

dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan dengan membuat robot 

cerdas SAR (search and rescue) pemadam api. Pada 

tahun ini memiliki sistem peraturan yang berbeda dari 

tahun sebelumnya, tema yang diangkat adalah “Robot 

Cerdas SAR Pemadam Api”.  Dimana peraturan 

mengacu pada Kontes Robot fire fighthing devision di 

Trinity College Amerika Serikat dan Kontes pemadam 

Api Indonesia (KRPAI) 2016. Tantangan yang dihadapi 

pada tahun 2016 berbeda dengan tahun sebelumnya, 

dimana pada tahun ini tantangan yang dihadapi tidak 

harus memadamkan api melainkan membuat robot dapat 

bergerak secara otomatis, menghindari rintangan berupa 

furniture, boneka dan mendeteksi keberadaan bayi 

beserta keranjangnya serta  menyelamatkan bayi beserta 

keranjangnya dengan mengangkut dan meletakkannya 

pada zona aman (safety zone). Perancangan 

pemrograman pada robot sangat penting dilakukan agar 

robot dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Dengan 

menggunakan kamera Webcam dapat mengetahui posisi 

bayi beserta keranjangnya dan menyelamatkan bayi 

dengan mengangkut serta meletakkannya pada zona 

aman (safety zone) di arena perlombaan. Penulisan tugas 

akhir akan membahas pembuatan program robot cerdas 

SAR (search and rescue) pemadam api menggunakan 

kamera untuk menyelamatkan bayi. 

 

2. Metode Penelitian 

 
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia mengikuti tema 

yang telah ditentukan oleh Trinity College Fire Fighting 

Robot Contest dengan tema Robot Cerdas SAR 

Pemadam Api . Robot harus menyelesaikan beberapa 

misi penyelamatan seperti, memadamkan api, menolong 

dan meletakan bayi pada tempat aman atau safety zone. 

Safety zone terdiri dua warna yaitu merah dan biru. Bayi 

harus diletakan dikeranjang yang telah diletakan 

dibelakang safety zone. Terkait dengan tracking safety 

zone menggunakan image processing berdasarkan warna  

maka dibutuhkan komponen-komponen pendukung, 

seperti kamera sebagai mata dari robot dan sebuah single 

board yang telah terinstal library opencv sebagai 

pengolah gambar yang ditangkap oleh kamera.  

     

Pengolahan citra adalah suatu metode yang digunakan 

untuk mengolah gambar sehingga menghasilkan gambar 

yang digunakan untuk mengolah gambar sehingga 

menghasilkan gambar yang sesuia dengan keinginan kita. 

Pengambilan gambar bisa dilakukan dengan 

menggunakan kamera atau lat lain yang bisa digunakan 

untu mentrasnfer gambar misalnya scanner dan kamera 

digital. 

 

Citra digital adalah citra kontinyu yang sudah 

didiskritkan baik koordinat koordinat spasial mapun 

kecerahannya citra digital dianggap matrik dengan 

ukuran m x n dimana baris dan kolom menjadi titik – 

titiknya. Citra digital berwarna menggunaka warna RGB. 

Adapun masing warna dalam tabel memiliki 3buah 

kombinasi R, G dan B yang menentukan proporsi warna 

merah, hiau dan biru.dan masing-masing warna tersebut 

memiliki range dari 0 hingga 63 sehingga warna yang 

dapat kita pilih mengisi warna pada sebuah cell di tabel 

adalah 63x63x63=16 juta warna. Tetapi seluruh seluruh 

tabel hanya dapat diisi dengan 256 pilihan warna[2]. Kita 

dapat mengubah intensitas wrna dari sebuah warna pada 

tabel dengan cara interupt-interupt. Seringkali citra 

dihasilkan atau didapatkan memiliki kuliatas ayang 

kurang bagus. Hal ini dapat dikarenakan gangguan teknis 

peralatan yang digunakan atau adanya noise sekitarnya. 

Dapat juga dikarenakan kurang bagusnya pencahayaan. 

Pada Robot SAR Pemadam Api digunakan kamera 

Logitech C520 yang memiliki resolusi layar 1280 x 720p, 

autofocus dan dapat memfoto hingga 8 Megapiksel. 

 

 
Gambar 1. Kamera Logitech C520 

 

 

Image processing adalah suatu sistem dimana proses 

dilakukan dengan masukan berupa gambar (image) dan 

hasilnya berupa gambar yang telah diolah. Pada awalnya 

image processing ini dilakukan untuk memperbaiki 

kualitas gambar, namun dengan berkembangnya dunia 

komputasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya 

kapasitas dan kecepatan proses komputer, serta 

munculnya ilmu-ilmu komputer yang memungkinkan 

manusia dapat mengambil informasi dari suatu citra 

maka image processing tidak dapat dilepaskan dengan 

bidang computer vision.  

Dalam image processing warna di tunjukkan dengan nilai 

heksadesimal dari 0x00000000 sampai 0x00ffffff. Warna 

hitam adalah 0x00000000 dan warna putih adalah 

0x00ffffff. Definisi warna diatas seperti Gambar 1 

dibawah, variabel 0x00 menyatakan angka di 

belakangnya adalah heksadesimal. 
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Gambar 2 Nilai Warna RGB dalam Hexadesimal 

 

 

Raspberry Pi-2 adalah komputer papn tunggal (single 

board computer) yang dikembangkan pertama kali di 

inggris oleh yayasan Raspberry Pi dengan tujuan 

mempromosikan pelajarn ilmu komputer dasar. 

Raspberry Pi sepenuhnya dibangun dengan lisensi open 

source menggunakan sistem operasi Linux. Interface 

raspberry pi dan laptop menggunakan IP Address 

192.168.43.2 Struktur Raspberry Pi -2 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 
 

Gambar 3. Raspberry Pi - 2 

 

 

Robot harus dapat mendeteksi keberadaan keranjangan 

bayi yang akan diletakkan secara random pada arena 

perlombaan. Pada keranjang bayi terdapat sebuah 

indikator led. Keranjang bayi harus diletakkan pada 

safety zone menggunakan pengolahan citra. Tim yang 

mampu meletakkan bayi pada safety zone adalah tim 

yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Dalam 

melaksanakan tugasnya dilapangan robot ini harus dapat 

melakukan menelusuri ruangan-ruangan dan 

menyelamatkan bayi dengan meletakkannya di safety 

zone. Robot ini juga dituntut untuk dapar bergerak secara 

leluasa untuk menelusuri ruangan-ruangan dan lengan 

robot untuk membawa keranjang bayi. 

 

 
 

Gambar 4. Blok Diagram Robot Cerdas SAR Pemadam Api 

 

 

Dalam realisasi perangkat lunak hal yang pertama harus 

dilakukan adalah mengintegrasikan OpenCV dengan 

software pemrograman yang digunakan, software yang 

digunakan adalah Linux dengan raspbian dengan 

terminal emulator. Pertama sebagai input, citra 

didapatkan dari kamera pada robot. Kemudian diproses 

menggunakan raspberryPi lalu ditampilkan pada terminal 

emulator. 

 

 
 

Gambar 5. Blok Diagram Image Processing Robot 

SAR Pemadam Api 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pengujian berikut adalah pengujian data citra pada hasil 

pengolahan citra, dengan melihat tampilan data citra 

yang sudah dikonversikan ke ruang warna Hue 

Saturation Value (HSV). Untuk tahap proses pre-

processing diperlukan konversi ruang warna RGB ke 

HSV, kemudian dilakukan color filtering untuk 

mendeteksi warna Shuttlecock menggunakan 

thresholding.  
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Gambar 6. (A) Gambar yang ditangkap oleh Webcam; (B) 

Hasil Thresholding dari Ruang Warna HSV 

 

 
Setelah dilakukan proses thresholding yang akan 

terdeteksi oleh kamera adalah objek dengan warna yang 

telah ditentukan. Seperti yang ditunjukan pada gambar 

4.2, warna biru paa safety zone tidak terdeteksi karena 

warna yang sedang di filter adalah warna merah. 

 
 
Gambar 7. Hasil Thresholding saat Objek Bergerak 

 

 
Dari gambar 7 terlihat bahwa hasil thresholding subjek 

yang bergerak jauh berbeda dengan hasil thresholding 

saat subjek diam. 

 
Tabel 1. Tabel Pengukuran Jarak dengan Objek Berwarna 

Orange 

 

 
 

 

 
Tabel 2. Tabel Pengukuran Jarak dengan Objek Berwarna 

Merah 

 

 
 
Tabel 3. Tabel Pengukuran Jarak dengan Objek Berwarna 

Biru 
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Pengujian hasil data yang ditampilkan oleh raspberry pi 

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan data yang 

dikirim oleh raspberry ke mikon, dan data tersebut 

menjadi acuan posisi dan akurasi penginderaan robot 

terhadadap safety zone. Raspberry Pi akan mengirim data 

0 lau diterima ole Mikrokpntrole Atmega 128 melaui Port 

E0 dan E1 sebagai pengendali gerak robot. Dari tampilan 

inteface yang ditampilkan pada monitor laptop dapat 

diketahui bahwa objek terdeteksi kemudian koordinat x 

dan y akan menunjukan ke akuratan posisi safe zone, jika 

posisi x dan y sudaah memenuhi syarat untuk gripper 

melepas keranjang bayi maka keranjang bayi akan 

terlepas dan terjatuh pada tempat penyelamatan. 

 

Pada tahap preprocessing ruang warna RGB harus di 

ubah mke ruang warna HSV sebelum melajutkan ke 

tahap thresholding karena keuntungan ruang warna HSV 

terdapat pada warna-warna yang sama dengan yang 

ditangkap oleh mansia sehingga memudahkan tahap 

tresholding. Sedangan warna RGB merupkan campuran 

warna primer. 

 

 
 

Gambar 8. Grafik hasil percobaan 

 

 

Pada gambar diatas terdapat bahwa error terbesar adalah  

14% hal tersebut dikarenakan sangan berpengaruhnya 

kulitas kamera dan ahaya saaat dilakukan pengujian 

ketidakstabilan data koordinat sumbu x dan y pun 

mempengaruhi hasil data jarak pengujian. Dengan 

demikian raspberry dan kamera logitech C520 yang akan 

digunakan pada robot. 

 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan perancangan, realisasi data hasil 

pengukuran dan analisa data dapat disimpulkan bahwa, 

Keberadaan Safety Zone dengan warna merah 

menggunakan webcam Logitech C510 merupakan warna 

yang memiliki nilai error paling kecil. Raspberry Pi -2 

cocok menjadi pengolah citra keran lebih mudah dan 

proses yang cepat tanpa harus berkomunikasi serial. 

 

Daftar Acuan  

 
[1] Trinity College. Trinity College Fire Fighting Robot 

Contest Rule Book 2016 

[2] Pradita, G.W and Seruin, H 2012. Perancangan 

Sistem Keamanan Menggunakan IP Camera, Alarm, 

Serta monitoring Dari Smart Phone Pada CV. Wisata 

Karya. Hal 2 

 

[3] Andriessen, R.D dkk 2012 Pengendalian Mobile 

Robot Berbasis Webcam Menggunakan Perintah 

Tangan.Hal 4. 

 

[4] Kurniawan, Adhadi dkk. 2014. Pengujian Tracking 

olor Menggunakan IP Webcam Deteksi Ketinggian Air. 

Hal 3-4. 

Lenovo
Typewriter
Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019

Lenovo
Typewriter
299



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

300 

 

PENGHEMATAN DAYA LISTRIK PADA LAMPU DAN SOUND 

SYSTEM DI STUDIO MUSIK 

Respati Prayoga1, Agung Wibisono2 

D III Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, Indonesia 

Email: yoga.rezvaty@gmail.com1, agung.wibisono@gmail.com2 

 

 

ABSTRAK 

 

Dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun 

hiburan, masyarakat mulai inisiatif membuat penghematan listrik dengan berbagai cara. Salah 

satunya penggunaan listrik pada rental studio musik membutuhkan energi listrik yang besar untuk 

menjalankan rental studio musik tersebut, Penggunaan rental studio musik yang masih dijalankan 

dengan konvensional membuat ketidakpraktisan dan banyak listrik yang terbuang akibat peralatan 

studio musik yang tidak dimatikan saat tidak digunakan. Jadi, dibutuhkan suatu alat yang dapat 

mengatur rental studio musik secara otomatis yang dapat mematikan, menghidupkan semua 

peralatan dan lampu studio dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya pertumbuhan 

teknologi saat ini, maka penulis membuat suatu alat yang mampu membuat studio musik 

terotomasi dan ergonomis. Menggunakan sistem RFID, dimana setiap RFID tag memiliki fungsi 

berbeda dapat meminimalisir penggunaan energi listrik berlebihan dari kecurangan terhadap waktu 

serta memudahkan dalam penggunaan studio. Alat ini diberi nama “ PROTOM (Prototipe Otomasi 

Rental Studio Musik) “.  Alat tersebut menggunakan sistem RFID sebagai mengidentifikasi jenis paket 

penggunaan studi musik, mikrokontroler arduino uno sebagai sistem kendali pusat, lampu serta 

layar LCD sebagai output. Layar LCD tersebut menampilkan waktu dan informasi sesuai kartu 

RFID. Sehingga lampu akan mati secara otomatis jika waktu sudah habis, sehingga alat ini mampu 

mengurangi penggunaan listrik. 

 

 

Kata kunci : Penghematan, Listrik, Waktu , Prototipe, 
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ABSTRACK 

 

With increasing demand for electrical energy to fulfill primary needs as well as entertainment such 
as music studio, the community began toinitiative to make electricity savings in many ways. Such 
as, electricity used for music studio rental that needed huge amount of electrical energy to run 
music studio rental. Nowadays, the music studio rental still running with conventionally ways 
that’s makes it impractical and lots of electricity is wasted due to music instrument that isnot 
turned off after use. So, it needed a device that can manage the electricity automaticly turning on 
or turning off the music instrument and the lamp of the studio with a predetermined time. With the 
current technological growth, writer made a device be able to create an automated and ergonomic 
music studio. Using RFID system, where each RFID card has a different function that can 
minimize the us of excessive electrical energy due to fraud overtime. The device use RFID system 
as indetification of package type that use for music studio rental. Arduino Uno microcontroller 
use as central control , lamp and LCD display as output, the LCD displays time and information 
according to the RFID card. So the light will turning off automaticly if the time was out. So the 
device is able to reduce electricity. 

 

 

Keywords: Reducing, electrical, time, prototype 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Pada umumnya peralatan elektronik yang ada didalam 

studio musik antara lain pendingin ruangan/air 

conditioning (AC), backsound gitar, backsound bass 

dan backsound vokal. Untuk penerangan, studio musik 

dengan luas kira-kira 3x4m2 cukup menggunakan 

sebuah lampu. Semua peralatan elektronik didalam 

studio musik tersebut menggunakan saklar 

konvensional kecuali AC karena sudah menggunakan 

remote control. Persewaan studio musik yang penulis 

kunjungi selama ini pada khususnya di daerah ibukota 

belum ada yang mengaplikasikan suatu alat untuk 

menyalakan dan memadamkan lampu secara otomatis 

serta timer yang dapat diatur untuk menyalakan dan 

memadamkan lampu dan peralatan sound sistem. Alat 

penampil lamanya waktu pemakaian studio juga 

belum digunakan pada persewaan studio musik yang 

ada saat. Selama ini, jika waktu pemakaian studio akan 

habis, maka penjaga studio selalu memberitahukan 

kepada penyewa bahwa waktu pemakaian studio akan 

segera habis.Dengan tidak dipadamkannya peralatan 

sound system yang dikarenakan oleh kelalaian penjaga 

studio musik, maka daya listrik yang dihasilkan akan 

bertambah dan biaya yang dikeluarkan pun akan 

semakin banyak.  

Untuk menghemat daya listrik pada lampu dan sound 

sistem yang terpakai maka dibuatlah suatu alat yang 

mampu membuat studio musik menjadi lebih 

ekonomis dengan menggunakan sistem RFID. RFID 

adalah teknologi untuk mengidentifikasi seseorang 

atau objek benda menggunakan transmisi frekuensi 

radio. Secara khusus RFID terdapat di 125 kHz, 13.65 

MHz dan 800-900 MHz. Teknologi RFID ini 

tergolong unik, karena menggunakan komunikasi 

gelombang radio untuk mengidentifikasi objek atau 

seseorang.. Ketika RFID tag di tempelkan dengan 

RFID readernya, maka lampu studio dan peralatan 

musik akan ter-supply listrik selama waktu yang 

ditentukan, apabila waktu sudah mendekati habis, 

maka sekitar 5 atau 10 menit diberikan peringatan 

berupa lampu LED sebagai indikator. Setelah itu 

lampu studio serta peralatan musik termasuk dengan 

sound system nya akan padam. 
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2. Metodologi Penelitian 

2. 1. Perancangan 

Alat ini memerlukan sumber tegangan 5 VDC stabil 

dengan sumber arus 1.0 A. Sistem ini harus aktif agar 

RFID reader selalu siap untuk mendeteksi RFID tag, 

jika RFID reader mendeteksi RFID tag yang dikenali 

oleh program maka program akan bekerja dan 

menampilkan informasi pada layar LCD sesuai jenis 

paket studio musik masing-masing RFID tag. 

Sebaliknya, jika RFID tag tidak dikenali maka layar 

LCD akan menampilkan “AKSES DITOLAK”.  

Berikut adalah flowchart dari alat yang telah dibuat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Sistem 

 

 

Setelah program bekerja, arduino uno akan 

mengirimkan sinyal ke relay 5 channel yang setiap 

channel-nya terhubung dengan 1 pin dari arduino, agar 

program dapat mengatur jumlah relay yang akan aktif 

sesuai jenis paket yang digunakan. Jika waktu tersisa 

5 detik, maka lampu peringatan dan buzzer akan 

menyala dan bunyi untuk menandakan waktu akan 

habis. 

Berikut adalah blok diagram dari alat yang telah 

dibuat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Blok Diagram Sistem 

 

 

2.2. RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) adalah 

sebuah metode identifikasi dengan menggunakan 

sarana yang disebut label RFID atau transponder 

(tag) untuk menyimpan dan mengambil data jarak 

jauh.. Dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Koneksi RFID MFRC522 dengan Arduino 

Uno 

 

2.3.  LCD 16x2 
 

LCD yang digunakan dalam pembuatan Prototipe 

untuk proyek Tugas Akhir ini adalah LCD 16x2 

karakter dengan tambahan Module I2C Converter. 

Penggunaan Module I2C Converter bertujuan 

untuk menghemat jumlah pin yang digunakan  
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untuk menghubungkan LCD dengan Arduino Uno. 

Koneksinya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Koneksi LCD dengan Arduino Uno 

 

 

2.4 LED Indikator 

Prototipe Tugas Akhir menggunakan 2 buah LED 

(Light Emitting Diode) yang memiliki warna berbeda-

beda yaitu putih dan hijau. dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Koneksi LED ke Arduino Uno 

 

 

 

 

2.5 Desain Maket 

Maket adalah miniatur atau bentuk tiruan dari suatu 

benda, bangunan, atau objek yang biasanya terbuat 

dari kayu, sterofoam, akrilik, atau bahan lainnya. 
Dalam pembuatan Prototipe Tugas Akhir ini dibuat 

sebuah miniature studio musik yang memiliki satu 

lampu utama dan empat buah stopkontak dengan 

output lampu. Dengan dua buah layar LCD dibagian 

dalam studio dan bagian luar studio serta satu buah 

RFID reader dibawah LCD luar studio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Desain Maket Prototipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Desain Maket Keseluruhan 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Input/Output ke Arduino 

Input dan Ouput dari dan ke arduino pada PROTOM 

(Prototype Otomasi Rental Studio Musik) terdiri dari 

beberapa jenis input dan output yang dapat dilihat 

pada tabel. 
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Tabel 1. Pin I/O pada Arduino Uno 

 

Nama Pin Jenis Keterangan 

Vin Input Step Down 

GND Input Step Down 

3.3 V Output MFRC522 

GND Output Rangkaian 

A0 Output Indikator 

A1 Output Buzzer 

A4 Output 

SDA I2C 

LCM 1602 

A5 Output 

SCL I2C 

LCM 1602 

D2 Output Relay 1 

D3 Output Relay 2 

D4 Output Relay 3 

D5 Output Relay 4 

D6 Output Relay 5 

D7 Output Indikator 

D9 Output 

RST 

MFRC522 

D10 Output 

SDA 

MFRC522 

D11 Input 

MOSI 

MFRC522 

D12 Input 

MISO 

MFRC522 

D13 Input 

SCK 

MFRC522 
 

 

3.2. Pengujian dan pengukuran RFID MFRC 522 

Pengujian RFID MFRC522 dilakukan untuk menguji 

apakah RFID reader dapat membaca Tag. Selain 

menguji pembacaan Tag oleh RFID reader dilakukan 

juga pengukuran tegangan pada setiap pin MFRC522 

yang terhubung ke Arduino Uno. Hasil penguukuran 

tegangan pada setiap pin MFRC522 dapat dilihat pada 

tabel 2. 

 

 

 

 

Tabel 2. Pengukuran Tegangan MFRC522 

 

 

3.3 Pengujian LCD 16X4 

PROTOM (Protoripe Otomasi Rental Studio Musik) 

membutuhkan tegangan 12 VDC sebagai input dan 

akan dihubungan ke rangkaian step down DC dengan 

IC LM 2577 sehingga output tegangannya menjadi 5 

VDC untuk disambungkan ke arduino, LCD, dan 

Relay. Hasil pengujian terdapat pada tabel 3. 

Tabel 3. Pengukuran Tegangan LCD 

 

INPUT TEGANGAN 
 

 

LCD 1 Vin 4.98 V 
 

LCD 2 Vin 4.98 V 
 

SDA 3.9 V 
 

SCL 3.9 V 
 

 

 

 

Nama PIN MFRC522 MFRC522 

 Tidak Membaca 

 Membaca Tag 

 Tag  

Vin 3.77 V 4.2  V 

RST 3.76 V 4.17 V 

MISO 0.15 V 0.2  V 

MOSI 3.69 V 4.26 V 

SCK -0.32 V 0.08 V 

SDA 3.72 V 4.3  V 
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3.4 Pengujian Jenis Kartu 

RFID card yang digunakan pada PROTOM 

(Prototype Otomasi Rental Studio Musik) 

berjumlah delapan buah dengan fungsi yang 

berbeda seperti pada tabel 4. 

Tabel 4. Daftar paket 

 
    

Kartu RFID Waktu Fungsi  

Paket 1 10 detik Lampu, Mic, 

  Gitar, Bass, 

  Keyboard 

Paket 2 20 detik Lampu, Mic, 

  Gitar, Bass, 

  Keyboard 

Paket 3 30 detik Lampu, Mic, 

  Gitar, Bass, 

  Keyboard 

Kartu 10 menit Lampu, Mic, 

Admin  Gitar, Bass, 

  Keyboard 

Kartu 4 - Tidak  

  Terdaftar 

 

 

4. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembuatan alat tugas akhir 
PROTOM (Prototipe Otomasi Rental Studio Musik) 

ini yang telah dilakukan pengujian, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 
 

1. PROTOM (Prototipe Otomasi Rental 

Studio Musik) menggunakan RFID 

Berbasis Arduino Uno dapat 

mempermudah penggunaan rental studio 

musik.  

2. PROTOM (Prototipe Otomasi Rental 

Studio Musik) menggunakan RFID 

Berbasis Arduino Uno mampu memberi 

ketepatan waktu sesuai dengan 

penggunaannya.  

3. Penggunaan alat PROTOM (Prototipe 

Otomasi Rental Studio Musik) dapat 

menghemat penggunaan listrik. 
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Abstrak 

 
Artikel ini membahas tentang fasilitas publik yang sering digunakan yaitu jalan tol. Jalan tol dibangun bertujuan untuk 

menjadikannya akses jalan tanpa hambatan. Sistem transaksi yang diterapkan pada operator jalan tol menjadikan faktor 

penting untuk menjadikan jalan tol seperti tujuannya, Sistem transaksi otomatis pada operator jalan tol menjadi solusi 

alternatif untuk mengurangi antrian yang sering terjadi digerbang tol dan menggantikan sistem e-toll pass. Sistem ini 

hanya berlaku untuk pengguna yang sudah terdaftar dalam database. Cara kerja dari sistem adalah menggunakan 

komunikasi antara modul RF 433 MHz sebagai transmitter, receiver dan Arduino sebagai kontroler serta kamera sebagai 

pendeteksi plat nomor kendaraan sebagai back-up dari RF. Saat ID pengguna dari transmitter terdeteksi oleh receiver 

akan dikirim ke Arduino, saat plat nomor kendaraan terdeteksi oleh kamera (image processing) data pengguna akan 

dikirim ke LabVIEW dan diproses serta dihubungkan dengan database. Database akan mengindentifikasi data pengguna 

dan akan mengirim notifikasi ke pengguna melalui SMS. Hasil dari identifikasi lainnya akan dieksekusi oleh database 

ditampilkan di HMI yang tersedia dan melakukan eksekusi record untuk mencatat akumulasi pemakaian. Hasil dari 

akumulasi akan dikirim ke e-mail pengguna sesuai keinginan pengelola jalan tol atau pengguna dapat melihat hasil 

akumulasi pemakaian dengan log-in ke web. 

 

Kata kunci: kamera, LabVIEW, receiver, transmitter 

 

 

IDENTIFICATION EMPLOYEE VEHICLE NUMBER USING THE CAMERA 

 
Abstract 

 

This article discusses public facilities that are often used by vehicle users, namely toll roads. Toll roads are built aiming 

to make road access unimpeded. The transaction system applied to toll road operators makes it an important factor for 

making toll roads as they are intended. The automatic transaction system for toll road operators is an alternative solution 

to reduce queues that often occur in toll gates and replace the e-toll pass system. This system only applies to users who 

are already registered in the database. The way the system works is to use communication between the 433 MHz RF 

module as a transmitter, receiver and Arduino as a controller and camera as a vehicle number plate detector as a back-

up from RF. When the user ID of the transmitter is detected by the receiver it will be sent to Arduino, when the vehicle 

number plate is detected by the camera (image processing) the user data will be sent to LabVIEW and processed and 

linked to the database. The database will identify user data and will send notifications to users via SMS. The results of 

other identification will be executed by the , database displayed on the available HMI and executing records to record 

accumulated usage. The results of the accumulation will be sent to the user's e-mail according to the wishes of the toll 

road manager or the user can see the results of accumulated usage by logging in to the web. 

 

Key words: camera, LabVIEW, receiver, transmitter 

 

 

1. Pendahuluan 

 
Kemacetan di gerbang tol disebabkan antrean 

pembayaran tol. Sistem pembayaran yang digunakan 

adalah non tunai. Kemacetan dapat dikurangi dengan 

perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran 

yaitu pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non 

tunai yaitu e-Toll. Pengendara memberhentikan 
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kendaraan di gerbang tol dan menempelkan kartu RFID 

reader untuk membayar tol. Sistem e-Toll berkembang 

menjadi e-Toll pass. Menyelesaikan masalah kemacetan 

ini, penulis menawarkan alternatif selain transaksi non 

tunai, yaitu dengan mendaftarkan kendaraan ke 

SAMSAT. Pengguna dapat melewati gerbang tol tanpa 

berhenti untuk melakukan transaksi pembayaran tol. 

Kamera dan modul RF 433 MHZ akan mendeteksi plat 

nomor kendaraan secara otomatis. Pengguna dapat 

melihat transaksi pada notifikasi via SMS dan juga bisa 

dilihat pada web yang sudah disiapkan oleh pihak  PT. 

Jasa Marga. 

 

Penerapan sistem e-Toll memiliki kendala, yaitu 

software dan hardware. Kendala tersebut menyebabkan 

terhambatnya transportasi. Pembuatan prototipe alat 

transaksi otomatis untuk operator jalan tol dapat 

mengurangi kendala – kendala tersebut yang mana 

menggunakan RF 433 dan kamera yang bekerja 

bersamaan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. 

Sistem ini merupakan sistem pembayaran tol secara 

otomatis dan gerbang/portal hanya berupa checkpoint 

gate. Pembuatan prototipe transaksi otomatis untuk 

operator jalan tol ini mengolah data berupa online 

langsung dari kamera dan data offline yang sudah ada di 

database. 

 

Arduino Uno sebagai mikrokontroler dan sensor RF 433 

MHZ sebagai pendeteksi mobil, dan kamera sebagai 

pendeteksi plat nomor [1]. Sensor RF 433 MHZ 

mendeteksi mobil yang lewat yang mana disanalah 

peran dari RF transmitter yang mengirim sinyal dan RF 

receiver yang menerima sinyak dari transmitter dimana 

RF transmitter ini menempel pada kendaraan [2]. 

Kamera sebagai back-up yang mendeteksi plat nomor 

kendaraan. Data yang telah terdeteksi oleh sensor dan 

kamera selanjutnya akan diproses dan disimpan dalam 

database yang akan di olah menggunakan software 

LabVIEW [3]. Difront panel LabVIEW atau Human 

Machine Interface (HMI) akan di tampilkan hasil dari 

semua proses berupa data dari pengendara.  

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian identifikasi plat nomor berbasis 

LabVIEW menggunakan kamera melalui perancangan, 

realisasi, pengujian, pengambilan data, dan analisis data.  

 

2.1 Spesifikasi Alat dan Software 

 

a. Kamera Webcam B525 

Kamera web diartikan sebagai sebuah kamera video 

digital kecil yang dihubungkan ke komputer melalui 

port USB, port COM atau dengan jaringan Ethernet atau 

Wi-Fi. Kamera webcam B525 yang sederhana terdiri 

dari: sebuah lensa standar, dipasang di sebuah papan 

sirkuit untuk menangkap sinyal gambar, casing (cover), 

termasuk casing depan dan casing samping untuk 

menutupi lensa standar dan memiliki sebuah lubang 

lensa di casing depan yang berguna untuk memasukkan 

gambar, kabel support yang dibuat dari bahan yang 

fleksibel [1].  

 

 
Gambar 1. Kamera Webcam 525 

 

b. LabVIEW 

LabVIEW adalah bahasa pemrograman grafis yang 

menggunakan ikon untuk membuat aplikasi [3]. 

Berbeda dengan pemrograman berbasis teks bahasa, di 

mana instruksi menentukan eksekusi program, 

LabVIEW menggunakan pemrograman aliran data, di 

mana aliran data menentukan eksekusi. Antarmuka 

pengguna pada labVIEW dikenal sebagai front panel. 

Kode ditambahkan menggunakan representasi grafis 

dari fungsi untuk mengontrol objek front panel. 

Diagram blok berisi kode ini. Dalam beberapa hal, 

diagram blok menyerupai flowchart. 

 

Pada labVIEW, user pertama membuat user interface 

atau front panel dengan menggunakan control dan 

indikator, yang dimaksud dengan kontrol adalah knobs, 

push buttons, dials dan peralatan input lainnya 

sedangkan yang dimaksud dengan indikator adalah 

graphs, LEDs dan peralatan display lainnya. Setelah 

menyusun user interface, lalu user menyusun blok 

diagram yang berisi kode-kode VIs untuk mengontrol 

front panel. Software LabVIEW terdiri dari tiga 

komponen utama, yaitu :  

1. front panel  

2. Blok diagram dari Vi Blok diagram  

3. Control dan Functions Pallete Control  

 

 

2.2 Blok Diagram dan Flowchart 

 

Perancangan sesuai Blok Diagram (Gambar 2) dan 

Konfigurasi sistem berupa itemnya (Gambar 3} serta 

realisasi keseluruhan model mengikuti diagram alur atau 

sesuai Flowchart (Gambar 4) 
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Sensor RF

LabVIEW

Camera

HMI

Arduino

Email

SMS
GSM 

SIM900A

Arduino

 
Gambar 2. Blok Diagram Keseluruhan Model 

 

 

Keterangan: 

Modul RF 433 akan mendeteksi ID pengguna kendaraan 

secara otomatis dan kamera mendeteksi plat nomor 

kendaraan . Untuk hal ini data yang diprioritaskan untuk 

diproses adalah  data dari RF. Data dari kamera 

digunakan sebagai back-up data disaat data dari RF 

bermasalah maka data yang masuk untuk diproses 

adalah dari kamera. Setelah data diterima dari modul RF 

atau kamera maka akan diproses dalam LabVIEW untuk 

mengindentifikasi identitas pengguna . Jika data sudah 

diidentifikasi dan sesuai database maka HMI LabVIEW 

akan segera menampilkan identitas pengguna dan 

mengirim notifikasi dalam bentuk SMS dan e-mail. 

 

 

 
Gambar 3. Konfigurasi Sistem Keseluruhan Model 

 

Keterangan: 

1. RF transmitter (Tx) untuk mengirim informasi 

ID Pengguna ke RF receiver  

2. RF receiver (Rx) untuk menerima informasi ID 

pengguna dari RF transmitter 

3. Mikrokontroler Arduino Uno untuk memproses 

informasi data dari RF dan Application 

Program (Arduino IDE) untuk software yang 

digunakan untuk mikrokontroler arduino 

4. Modul GSM SIM900A untuk mengirim 

notifikasi SMS 

5. SMS sebagai notifikasi ke pengguna 

6. Labview sebagai bahasa pemrograman agar 

dapat mendeteksi karakter plat nomor 

kendaraan dan menampilkan HMI  

7. Smartphone untuk melihat informasi dari 

webserver 

8. Plat nomor sebagai input gambar 

9. Kamera sebagai pendeteksi gambar 

10. Database sebagai pengelola data 

11. E-mail (softcopy) untuk mengirimkan informasi 

biaya penggunaan jalan tol 

 

 

Gambar 4. Flowchart pembacaan plat melalui kamera 

2.3 Program LabVIEW 
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a. Program online image 

 

 
Gambar 5. Program online image 

 

b. Program offline image 

 

Gambar 6. Program offline image 
 

c. Program threshold 

 

 
Gambar 7. Program threshold 

 

 

 

 

 

d. Program OCR 

 

 
Gambar 8. Program OCR 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Setelah melakukan perancangan dan pembuatan alat 

”Identifikasi Plat Nomor Kendaraan berbasis Labview 

menggunakan kamera”, kemudian dilakukan pengujian 

program deteksi plat nomor kendaraan secara online  

dan offline. 
 
3.1. Pengujian Program Offline dan Online 

Langkah-langkah pegujian program deteksi plat nomor 

kendaraan secara offline yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Aktifkan software 

2. Buka file program operasional pada Labview 2018 

3. Running program pada software Labview 

4. Ubah menu source menjadi offline dan pilih folder 

plat nomor 

 

Gambar 9.  Mengatur folder plat nomor 
 

5. Masukkan setting file untuk ROI 

 

Gambar 10. Mengatur setting file untuk ROI Offline 
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6. Setelah itu, aktifkan program Labview 2018 

7. Melihat hasil deteksi plat nomor kendaraan pada 

front panel Labview 

8. Setelah melakukan pengujian, non-aktifkan 

program Labview  

 

Langkah-langkah pegujian program deteksi plat nomor 

kendaraan secara online yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Aktifkan software 

2. Buka file program operasional pada Labview 2018 

3. Running program pada software Labview 

4. Ubah menu source menjadi online dan pilih cam 3  

 

Gambar 11. Mengatur port kamera 

 
5. Masukkan setting file untuk ROI 

 

 

Gambar 12. Mengatur setting file untuk ROI Online 

 

6. Setelah itu, aktifkan program Labview 2018 

7. Melihat hasil deteksi plat nomor kendaraan pada 

front panel Labview 

Setelah melakukan pengujian, non-aktifkan program 

LabVIEW atau tekan tombol stop. 

 
3.2. Tabel Hasil Pengujian Secara Offline 

 

Nomor 

Pengujian 

Data Plat 

Nomor yang 

akan 

diakuisisi 

Data Hasil 

Plat Nomor 

oleh Labview  

1 B 2733 PFG B2733PFG 

2 B 1955 PYY B1955PYY 

3 B 1483 UOQ B1483UOQ 

4 B 1797 CVK B1797CVK 

5 B 1774 GFK B1774GFK 

6 B 2718 UFT B2718UFT 

7 B 1054 KJI B1054KJI 

8 B 1822 KVI B1822K? 

9 B 1687 UYQ B1687UTQ 

10 B 2123 SOX BJ23SOX 

11 B 2044 TZC B2044TZC 

Gambar 13. Tabel Hasil Pengujian Offline 

 

3.3.  Tabel Hasil Pengujian Online 

 

Nomor 

Pengujian 

Data Plat 

Nomor yang 

akan 

diakuisisi 

Data Hasil 

Plat Nomor 

oleh Labview  

1 B 2733 PFG B2733PFG 

2 B 1955 PYY B1955PYY 

3 B 1797 CVK B1797CVK 

4 B 1774 GFK B1774GFK 

Gambar 14. Tabel Hasil Pengujian Online 

 

 

 
Gambar 15. Tampilan Pengujian  

 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Komunikasi antara kamera webcam dan program 

Labview saat program dijalankan terdapat delay 

sehingga gambar yang dihasilkan mengalami delay. 

Solusi yang dilakukan adalah program online image 

diubah menjadi global variable.  

2. Program deteksi plat nomor kendaraan 

menggunakan threshold image untuk mengatur ROI 

(Region of Interest) dan OCR untuk membaca 

karakter plat nomor. 

3.  
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Abstrak  
 

Artikel ini membahas tentang lengan robot pelontar bola ke ring dengan sistem pneumatik. Robot pelontar bola ini 

meniru budaya petani Vietnam bermain lempar bola pada musim panen. Permainan mereka untuk mengungkapkan rasa 

syukur atas kesuksesan panen. Kini hal tersebut diadopsi menjadi permainan robot yang dipertandingkan pada Kontes 

Robot ABU Indonesia (KRAI). Lengan robot ini difungsikan sebagai unit penggerak bertugas melontar bola dari zona 

lempar ke ring. Variasi zona lempar ini dibedakan berdasarkan jarak dan ketinggian terhadap ring dari zona 

pelemparan. Pelontaran bola ke ring dimaksudkan untuk mendapatkan poin pada pertandingan KRAI. Cara kerja lengan 

robot pelontar, sensor proximity mendeteksi bola yang dikaitkan pada lengan. Hasil deteksi sebagai input proses 

Arduino Mega 2560 mengeluarkan output logika diteruskan ke driver ULN2803. Driver mengkontak solenoid valve 

sehinnga aktuator cylinder pneumatic mendorong piston untuk menggerakan lengan melontar bola. Tujuan artikel 

adalah uji lengan robot dengan melontar beberapa bola ke ring. Setiap daerah lempar memerlukan konsumsi tekanan 

udara yang berbeda dipengaruhi jarak dan ketinggian ring. Semakin jauh dan tinggi lemparan maka semakin besar pula 

konsumsi tekanan yang diperlukan. 

 

 
Kata Kunci:  Pelontar, Proximity, Cylinder Pneumatic, Solenoid Valve, ULN2803 

 

DESIGNING THE BALL THROWER ROBOT ARM WITH  

PNEUMATIC SYSTEM 
 

Abstract 
 

This article discusses robot arm ball thrower into the ring with pneumatic system. This ball thrower robot mimics the 

culture of Vietnamese farmers playing throwing balls in the harvest season. Their game is to express gratitude for the 

success of the harvest. Now it was adopted as robotic game that was competed at the Indonesian ABU Robocon 

Contest. This robot arm is functioned as driving unit to throwing balls into ring from throwing zones. This variation of 

ring is differentiated based on distance and height of ring from throwing zones. Throwing the ball into the ring is 

intended to get points on ABU Robocon matches. The ball thrower robot arm works, the proximity sensor detects ball 

attached to the arm. Detection results as input processed by Arduino Mega 2560 output digital signal passed to 

ULN2803 driver. Driver contacts the solenoid valve so pneumatic cylinder actuator pushes the piston to move arm 

throwing the ball. The purpose of the article is to test the robot arm by throwing several balls into the ring. Each 

throwing area requires different air pressure consumption affected by distance and height of ring. The farther and higher 

the throw, the greater the pressure consumption is needed. 

 

 
Keywords:  Thrower, Proximity, Cylinder Pneumatic, Solenoid Valve, ULN2803 

 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Rancangbangun pelontar robot ini merupakan sub topik 

dari pembuatan robot pelontar bola. Khususnya 
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rancangbangun lengan dan pengaturan tekanan udara 

cylinder pneumatic sesuai jarak dan tingginya target 

lontar(ring). Menjawab tantangan perobotan permainan 

lempar bola mengadopsi kebudayaan Vietnam. 

Kebudayaan berkonsep permainan lempar bola untuk 

mengungkapkan rasa syukur pada saat musim panen. 

Saat ini teknik melempar bola masih dilakukan oleh 

tangan (manual) dilakukan oleh para petani vietnam. 

Bola yang terlempar secara manual jarang melewati ring.  

Lemparan bola yang sebelumnya manual diganti dengan 

lengan robot untuk melontar bola secara otomatis. 

Lengan robot dengan sistem pneumatik yang 

memanfaatkan kekuatan tekanan udara yang dapat 

diatur. Pengaturan tekanan udara pada pelontar 

pneumatik sangat penting dilakukan dikarenakan tinggi 

ring dan jarak bervariasi. Perobotan permainan lempar 

bola yang mengadopsi sistem ini diprediksi 

mempengaruhi peluang masuk bola melewati ring.  

 

Sensor infrared proximity sebagai pendeteksi 

keberadaan [1] benda (bola) pada pengait. Pendeteksian 

dengan cara memancarakan medan elektromagnetik dan 

mencari perubahan bentuk medan elektromagnetik saat 

objek terdeteksi [2]. Hasil deteksi sensor kemudian 

ditransmisikan ke input Arduino Mega 2560 [3]. 

Arduino Mega 2560 merupakan mikrokontroller 

berfungsi memproses [4] output sensor. Hasil proses 

dikirimkan ke driver IC  ULN2803 untuk mengaktifkan 

solenoid [5] valve pada tegangan +12VDC. Solenoid 

valve mengatur saluran udara bertekanan pada aktuator 

cylinder pneumatic [6] untuk aksi push dan pull.  

Cylinder pneumatic merupakan aktuator penggerak 

pendorong lengan pelontar robot. Lengan robot 

terdorong maju melontar bola pada pengait ke ring. 

 

Sistem pneumatik dipilih sebagai penggerak karena 

skala robot kecil sehingga membutuhkan gaya yang 

relatif kecil, penggunaan tekanan udara juga dalam 

sistem pneumatik lebih murah, karena udara diperoleh 

secara bebas dan lebih bersih daripada sistem hidrolik 

yang menggunakan cairan (minyak/oli) [1]. Sistem ini 

mengubah gerak linier menjadi gerak melingkar 

memanfaatkan kekuatan tekanan push(dorong). 

Tekanan dorongan ini didapatkan pada aktuator silinder 

pneumatik.  Sistem pneumatik dapat dikendalikan 

dengan mudah dikarenakan hanya terdapat dua kondisi  

(mati/nyala). Kondisi ini berkaitan terhadap kestabilan 

gerakan lontar bola terhadap target. Pekerjaan yang 

dilakukan hanya mengatur kekuatan tekanan udara yang 

dibutuhkan pada masing-masing target lontar. Semakin 

stabil maka semakin mudah untuk mendapatkan 

pengaturan kekuatan tekanan yang sesuai. 
 

 

2. Metode Penelitian 
 

Agar keseluruhan sistem dan alat terealisasi sesuai 

dengan rencana dan target dibuatlah beberapa kegiatan 

penyelesaian yaitu: 

 

Tahap ke-1: studi literatur dan observasi  tentang 

penggunaan modul dan komponen yang didesain 

menjadi kendali elektronik lengan. Misalnya instalasi 

mikrokontroler dan modul driver serta sensor. 

Perancangan algoritma pemrograman untuk kendali 

elektronik pada lengan robot. Desain kontruksi lengan 

diintegrasikan dengan kendali elektronik untuk realisasi 

lengan robot pelontar bola. 
 

Tahap ke-2; merancangbangun lengan robot dengan 

besi hollow dan cylinder pneumatic serta sensor 

proximity. Kendali elektronik dengan modul Arduino 

Mega 2560 yang men-driver solenoid valve dengan IC 

ULN2803. Fungsi lengan robot sebagai bagian 

penggerak untuk melontar bola ke ring pada robot ABU 

otomatis.  

Tahap ke-3; pengujian fungsi lengan robot sebagai 

pelontar bola. Uji penggunaan variasi tekanan udara 

cylinder pneumatic untuk mengetahui pengaruh jauh 

dan ketinggian lontar bola. Tekanan pelontar bola yang 

sesuai dapat melontar bola masuk ke ring pada masing-

masing area pelontaran.  Tekananan udara masih diukur 

secara manual dengan pressure gauge. 

Tahap ke-4; pengambilan data dan menampilkan grafik 

hasil pengukuran tekanan udara masing-masing area 

pelontaran. Pembahasan data sesuai tampilan grafik 

yang menunjukkan perubahan tekanan udara cylinder 

pneumatic, tekanan udara tersebut terlihat pada pressure 

gauge. 

 

2.1. Instalasi Elektrik dan Pneumatik 

 

Sensor Infrared Proximity (Gambar 1) menjangkau 3-80 

cm. Pin data sensor ini dihubungkan pada pin 35 dan 39 

Arduino Mega 2560. 

 

 

 
Gambar 1. Sensor Infrared Proximity 

[Sumber : http://buaya-instrument.com] 
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Keterangan : 

1. Kabel Hitam Ground 

2. Kabel Merah VCC 

3. Kabel Biru Data 

 

Arduino Mega 2560. Pin input IC ULN803 

dihubungkan ke pin 52, 50, 48 dan 46 pada Arduino 

Mega 250, pin GND dihubungkan ke pin GND Arduino 

Mega 250 dan pin COM dihubungkan pada sumber 

tegangan +12V (Gambar 2) mengaktifkan solenoid 

valve setelah sinyal output IC ULN2803 ditransmisi. 

 

 
 
Gambar 2. Arduino Mega 2560 & IC ULN2803 

 

Keterangan : 

1. Kabel Hitam Ground 

2. Kabel Biru kendali Cylinder Pneumatic 1 

3. Kabel Oranye kendali Cylinder Pneumatic 2 

4. Kabel Hijau kendali Cylinder Pneumatic 3 

5. Kabel Merah kendali Cylinder Pneumatic 4 

 

Pin output IC ULN2803 dihubungkan pada solenoid 

valve SL1-SL4, menggerakkan cylinder pneumatic 1 – 4. 

Instalasi pneumatik antara solenoid valve dan cylinder 

pneumatic (Gambar 3). Solenoid valve yang dipakai  5/2 

dan  Cylinder pneumatic berjenis double acting 

 

 
 
Gambar 3. Solenoid Valve & Cylinder Pneumatic 

 

Kontruksi lengan robot didesain menyesuaikan zona 

lempar (throwing zone) dengan posisi ring. Lengan 

pertama (sebelah kanan) untuk zona lempar pertama, 

sedangkan lengan kedua (sebelah kiri) untuk zona 

lempar kedua dan ketiga (Gambar 4). 

 

 
 
Gambar 4. Robot Tampak Belakang 

 

2.2. Cara Kerja Alat 

 

(1). Objek (bola) diletakan pada pengait pada lengan 

robot lalu dideteksi oleh sensor Infrared Proximity 

(2). Sinyal output sensor Infrared Proximity diproses 

oleh Arduino Mega 2560   

(3). Hasil proses ditransmisikan ke IC ULN2803 

sebagai driver solenoid valve 

(4). Driver men-trigger solenoid valve mengaktifkan 

aktuator cylinder pneumatic  

(5). Cylinder pneumatic menggerakkan pengait kearah 

ring pertama dan lengan pelontar 

(6). Lengan pelontar menarik bola dan melontarkannya 

menuju ring 

 

2.3. Pengujian Modul Mekanik-Elektrik 

 

Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian mekanik dan 

elektrik didukung juga dengan pengujian program 

1. Uji Mekanik 

Pengujian mekanik untuk memastikan Air Service 

Unit, Valve dan Pneumatic Cylinder menggunakan 

tekanan udara berfungsi.  

2. Uji Elektrikal 

Pengujian Elekrik untuk memastikan sensor Infrared 

Proximity, IC ULN 2803 dan Mikrokontroller 

berfungsi. Kepastian komunikasi antar modul 

melalaui berbagai pengukuran elektrikal 

tegangan/arus. Makud pengujian ini untuk 

mengantisipasi short circuit jika antar modul telah 

terkoneksi.  

3. Uji Program 

Pengujian program pada sistem secara partisi (sub 

program), dan uji program keeluruhan setelah 

modul-modul terkoneksi/teruji secara mekanik 
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sesuai fungsinya. Pengujian program menggunakan 

software Arduino IDE. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Flowchart dan Blok Diagram 

 

Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alir  atau 

sesuai flowchart (Gambar 5), dan perancangan atau uji 

alat sesuai Blok Diagram (Gambar 6). 

 

Start

Inisialisasi portI/O arduino 
Mega2560, proximity sensor, 

 Modul ULN8266 

Apakah proximty 1 
mendeteksi bola?

Solenoid 1 aktif dan 
cylinder pneumatic 2 aktif

Robot Menuju TZ1

Apakah proximty 2 
mendeteksi bola?

Solenoid 3 aktif dan 
cylinder pneumatic 2 aktif

Robot Menuju TZ3

End

Apakah proximty 2 
mendeteksi bola?

Solenoid 2 aktif dan 
cylinder pneumatic 2 aktif

Robot Menuju TZ2

A

A

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

 
 
Gambar 5. Flowchart Sistem 

 

 
 

Gambar 6. Blok Diagram Sistem 

 

Sensor Infrared Proximity sebagai pendeteksi objek 

(bola) menghasilkan sinyal logika. Sinyal output sensor 

diinput ke modul Arduino Mega 2560 mengintruksi 

driver ULN2803. Driver men-drive aktif solenoid valve, 

mengaktifkan aktuator cylinder pneumatic untuk 

menggerakkan lengan pelontar.  

 

Tabung udara sebagai sumber tekanan udara, 

didistribusikan pada seluruh perangkat/komponen yang 

menggunakan sistem pneumatik. Air Service Unit 

sebagai regulator memfilter dan pengaturan tekanan 

udara yang mengalir pada sistem pneumatik. 

 

3.2 Hasil Pengujian Cylinder Pneumatic terhadap 

tekanan udara 

 

Pengujian ini dilakukan antara lain, mengetahui 

pengaruh banyaknya lemparan bola terhadap besar 

tekanan udara dan keberhasilan bola masuk ke ring.  

Besar tekanan pada tabung penyimpanan udara dilihat 

pada hasil ukur Air Service Unit.  

 

Gambar 7, 8 dan 9, menunjukkan trend perubahan Air 

Service Unit terhadap Pressure Gauge pada masing-

masing zona lempar (throwing zone). Air Service Unit 

mengatur dan mengukur besar tekanan udara pada 

solenoid valve (sistem pneumatik), sedangakn Pressure 

Gauge mengukur besar tekanan udara pada tabung 

penyimpanan udara. Pengujian dilakukan sebanyak 30 

kali pelemparan di tiga throwing zone yang berbeda. 

 

Gambar 7 menunjukkan pengurangan tekanan udara 

setiap pelemparan pada Air Service Unit sebesar 0,028 

bar. Gambar 8 menunjukkan pengurangan tekanan 

udara setiap pelemparan pada Air Service Unit sebesar 

0,04 bar. Gambar 9 menunjukkan pengurangan tekanan 

udara setiap pelemparan pada Air Service Unit sebesar 

0,045 bar. Rata-rata konsumsi udara terendah terdapat 

pada throwing zone 1 dan tertinggi pada throwing zone 

2.  

 

 
 

Gambar 7. Grafik antara Pressure Gauge dan Air Service 

Unit pada Throwing Zone 1  

 

Pada Throwing Zone 1 ketinggian ring 2m dan jarak 

2,065m dari titik terdepan robot. 
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Gambar 8. Grafik antara Pressure Gauge dan Air Service 

Unit pada Throwing Zone 2 

 

Pada Throwing Zone 2 ketinggian ring 2m dan jarak 

5,065m dari titik terdepan robot. 

 

 
 
Gambar 9. Grafik antara Pressure Gauge dan Air Service 

Unit pada Throwing Zone 3 

 

Pada Throwing Zone 3 ketinggian ring 3m dan jarak 

5,065m dari titik terdepan robot. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan rancang bangun yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan sistem pneumatik pada 

lengan robot pelontar bola dapat diaplikasikan. 

Pengujian yang dilakukan memperlihatkan konsumsi 

tekanan pada silinder double acting berbanding lurus 

dengan tinggi dan jarak target terhadap titik pengujian 

pada hal ini adalah throwing zone 1,2 dan 3. Semakin 

jauh dan tinggi jarak lontar maka semakin banyak pula 

konsumsi tekanan udara yang diperlukan. 
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Abstrak  
 

Penggunaan piranti Distributed Control System (DCS) telah menjadi tren pada industri skala menengah ke atas. DCS 

memungkinkan pengendalian beberapa proses yang terpisah lokasi dilakukan dan dimonitor secara terintegrasi. Diantara 

berbagai proses di industri, heat exchanger adalah proses yang sangat umum dijumpai di industri. Pada penelitian ini 

dilakukan perancangan miniatur heat exchanger dan pengendalian variabel suhu, level dan tekanan dengan menggunakan 

DCS Yokogawa tipe Centum VP. Dari pengujian didapatkan bahwa miniatur heat exchanger berikut sistem 

pengendaliannya telah berjalan dengan baik. 

 

Control System Design of Heat Exchanger Miniature using DCS Centum VP - Abstract 
The use of Distributed Control System (DCS) devices has become a trend in the middle to upper scale industries. DCS 

allows control of several processes that are separate locations carried out and monitored in an integrated manner. Among 

various processes in the industry, heat exchangers are processes that are very common in the industry. In this study, a 

miniature of heat exchanger was designed, and the corresponding temperature, level, and pressure variables were 

controlled using DCS Yokogawa Centum VP type. From the testing, it was found that the miniature heat exchanger along 

with the control system had been running well. 

 

Keywords: Distributed Control System (DCS), heat exchanger, temperature, level, pressure 

 

 

 

1. Pendahuluan  
 
Sistem kendali otomatis mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam perkembangan teknologi modern[1], [2]. 

Seiring dengan perubahan paradigma kontrol, maka 

piranti kontrol pun berkembang dari yang semula berupa 

relay, analog kontrol, Programmable Logic Control 

(PLC) hingga Distributed Control System (DCS). Pada  

industri skala besar  penggunaan DCS sudah umum 

digunakan. Perangkat  ini dipilih  dikarenakan  

kemampuannya  untuk  mengolah  variabel  input  yang  

sangat  banyak dengan  ketelitian  tinggi  dan  kemudahan  

operator  dalam  melakukan  pengawasan  dan 

pengontrolan proses secara menyeluruh. 

 

Heat exchanger adalah suatu alat yang memungkinkan 

perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas 

maupun sebagai pendingin [3]. Pertukaran panas terjadi 

karena adanya kontak, baik antara fluida terdapat dinding 

yang memisahkannya maupun keduanya bercampur 

langsung begitu saja. Beberapa variabel proses yang 

sering menjadi perhatian saat mendesain sistem kendali 

heat exchanger adalah suhu, level, dan tekanan. Pada 

penelitian ini diusulkan penggunaan DCS Yokogawa 

Centum VP bagi pengendalian suhu, level dan tekanan 

pada heat exchanger. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Skema pengendalian miniatur dari heat exchanger 

diilustrasikan pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

 

 
Gambar 1. Blok diagram pengendalian miniatur heat 

exchanger 
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Gambar 2. Skema pengendalian miniatur heat exchanger 
 

 

Sesuai dengan Gambar 1, diberikan set point bagi 

masing-masing variabel, yaitu 50oC untuk suhu, 10 cm 

untuk ketinggian air dan 12 kPa untuk variabel tekanan. 

Miniatur heat exchanger dibuat dalam bentuk tangk 

stainless steel dengan dimensi 30 cm x 15 cm x 15 cm 

yang memiliki kapasitas 6.75 liter. Sebagai aktuator 

digunakan solenoid valve dan sebagai sensor digunakan 

PT100 (Gambar 3) sebagai sensor suhu, E-Tape (Gambar 

4) sebagai sensor level dan sensor transmitter GPT200 

(Gambar 5) sebagai sensor tekanan. 

 

Pengendalian keseluruhan sistem melibatkan 

pengendalian two-position atau on-off. Pada 

pengontrolan suhu air, ketinggian air maupun tekanan 

uap menggunakan controller two-position atau on-off 

dengan ketentuan nilai histerisis yang dipilih sebesar 1%.  

Nilai histerisis 1% pada pengendalian suhu bernilai 2oC 

karena range pembacaan pada DCS dimulai dari -50oC – 

150oC sehingga dengan setpoint yang ditentukan sebesar 

50oC. Kontroller on-off akan memberikan aksi on selama 

suhu masih berada dibawah 52oC dan akan memberikan 

aksi off ketika suhu air sudah diatas 52oC. Apabila suhu 

sudah berada dibawah 48oC maka kontroller akan 

kembali memberikan aksi on.  

 

Untuk pengontrolan ketinggian air, nilai histerisis 1% 

dengan range pembacaan DCS dimulai dari 0% - 100% 

dan setpoint yang diberikan sebesar 48% maka kontroller 

on-off akan memberikan aksi on ketika pembacaan 

sensor masih berada dibawah 49% dan akan memberikan 

aksi off ketika ketinggian air sudah diatas 49%. Apabila 

ketinggian air sudah berada dibawah 47% maka 

kontroller akan memberikan aksi on kembali.  

 

Sedangkan untuk pengontrolan tekanan uap nilai 

histerisis 1% dengan range pembacaan DCS 0 – 100 kPa. 

Nilai histerisis 1% pada pengendalian tekanan bernilai 1 

kPa karena range pembacaan pada DCS dimulai dari 0 – 

100 kPa sehingga dengan setpoint yang ditentukan 

sebesar 12 kPa, kontroller on-off akan memberikan aksi 

on selama tekanan uap masih berada dibawah 13 kPa dan 

akan memberikan aksi off ketika tekanan uap sudah 

diatas 13 kPa. Apabila tekanan uap sudah berada 

dibawah 11 kPa maka kontroller akan kembali 

memberikan aksi on. 

 

 
 
Gambar 3. Sensor suhu PT100 

 

 

 
 
Gambar 4. Sensor level E-Tape 

 

 

 
 
Gambar 5. Pressure Transmitter GPT200 
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Pemrograman pada DCS Centum VP dilakukan dengan 

menuliskan dan memberikan setting pada function block 

yang ada pada library DCS [4]. Function block 

keseluruhan diperlihatkan pada Gambar 6. 

 

 
 
Gambar 6. Function block pengendalian miniatur heat 

exchanger 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Respon hasil pengendalian tekanan, level dan suhu 

diberikan pada Gambar 7-9. Pada Gambar 7 respon 

sistem pengendalian tekanan memerlukan waktu rata – 

rata 3603 detik atau 60 menit 3 detik untuk mencapai 

keadaan steady dari tekanan awal sebesar 3 kPa hingga 

mencapai setpoint sebesar 12 kPa. Pada detik 3773 atau 

62 menit 13 detik, aktuator solenoid valve aktif karena 

nilai PV telah melebihi batas atas histerisis yang 

ditentukan 13 kPa sehingga tekanan udara keluar tangki. 

Dengan keluarnya tekanan udara keluar tangki maka 

tekanan udara didalam tangki menjadi menurun hingga 

melewati batas bawah histerisis 11 kPa dan 

menonaktifkan solenoid valve pada detik 3791 atau 63 

menit 11 detik. Proses ini kembali terjadi pada detik 4396 

atau menit 73 dan 16 detik. Waktu yang dibutuhkan 

sistem untuk kembali ke keadaan steady state setelah 

diberi gangguan yaitu sebesar 18 detik. Rata – rata error 

yang dihasilkan dari sistem pengendalian tekanan sebesar 

4,50 % didapat dari hasil selisih antara output ketika 

steady state dengan input dibagi dengan nilai input 

kemudian dikali 100%. 

 

Gambar 8 menampilkan grafik karakteristik respon 

sistem pengendalian ketinggian air yang membutuhkan 

waktu 36 detik untuk mencapai keadaan steady state 

(settling time) dari ketinggian awal yaitu 36,8% hingga 

ketinggian yang diinginkan yaitu sebesar 48%. Pada 

detik 3866 atau 64 menit 26 detik aktuator pompa_2 aktif 

karena nilai PV pada suhu telah melebihi batas atas 

histerisis yang ditentukan sehingga air mengalir keluar 

tangki dan ketinggian air menjadi menurun. Dengan 

masuknya air kedalam tangki maka ketinggian air 

didalam tangki menjadi bertambah hingga melewati 

batas atas histerisis 49% dan kembali menonaktifkan 

pompa_2 pada detik 3928 atau 65 menit 28 detik. Proses 

ini kembali terjadi pada detik 4332 atau menit 72 dan 12 

detik. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk kembali ke 

keadaan steady state setelah diberi gangguan yaitu 

sebesar 62 detik. Rata – rata error yang dihasilkan dari 

sistem pengendalian ketinggian air sebesar 4,21 % 

didapat dari hasil selisih antara output ketika steady state 

dengan input dibagi dengan nilai input kemudian dikali 

100%. 

 

 
 
Gambar 7. Respon pengendalian tekanan heat exchanger 

 

 

 
 
Gambar 8. Respon pengendalian level heat exchanger 

 

Gambar 9 menampilkan grafik karakteristik respon 

sistem pengendalian suhu yang membutuhkan waktu 

3703 detik atau 61 menit 43 detik untuk mencapai 

keadaan steady state (settling time) dari suhu awal yaitu 

24oC hingga suhu yang diinginkan yaitu sebesar 50oC. 
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Pada detik 3850 atau 64 menit 10 detik aktuator pompa_1 

aktif karena nilai PV telah melebihi batas atas histerisis 

yang ditentukan 52oC sehingga air mengalir keluar 

tangki. Karena ketinggian air ikut menurun maka 

aktuator sistem pengendalian ketinggian air menjadi aktif 

dan memompa masuk air kedalam tangki agar ketinggian 

sesuai dengan yang diinginkan. Akibat masuknya air 

kedalam tangki maka suhu air didalam tangki menjadi 

menurun hingga melewati batas bawah histerisis 48oC 

dan menonaktifkan pompa_1 pada detik 3926 atau 65 

menit 26 detik. Proses ini kembali terjadi pada detik 4323 

atau menit 72 dan 3 detik. Waktu yang dibutuhkan sistem 

untuk kembali ke keadaan steady state setelah diberi 

gangguan yaitu sebesar 76 detik. Rata – rata error yang 

dihasilkan dari sistem pengendalian suhu sebesar 3,41 % 

didapat dari hasil selisih antara output ketika steady state 

dengan input dibagi dengan nilai input kemudian dikali 

100%. 

 

Gambar 9. Respon pengendalian suhu heat exchanger 
 

 

4. Kesimpulan 

 

Pada penelitian ini telah dirancang suatu model miniatur 

heat exchanger yang memiliki 3 variabel yang harus 

dikendalikan, yaitu tekanan, lvel dan suhu. Selanjutnya, 

telah berhasil dikembangkan pula pengendali 

menggunakan Distributed Control System (DCS). Hasil 

pengujian dengan menggunakan kotrol dua posisi 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 
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ABSTRAK 
 

Modul praktik merupakan salah satu peralatan pendukung yang penting dalam pembelajaran. Modul praktik 
dibutuhkan para pelajar untuk memahami suatu pelajaran dengan cara praktik langsung yang dimana sudah dipelajari 
teorinya. Modul kontrol posisi linear digunakan untuk mengontrol perpindahan posisi sesuai dengan posisi yang 
diinginkan(set point). Modul Kontrol Posisi Linear ini dapat menggunakan sbRIO 9631 sebagai perangkat kontroler 
dalam sistem. Kontroler sbRIO 9631.  diprogram melalui perangkat lunak LabVIEW. Pengaturan input, output, dan 
kontrol PID diatur pada perangkat lunak LabVIEW. Data yang dikeluarkan dari  kontoler diproses terlebih dahulu 
diproses modul Linear Power Amplifier agar menghasilkan nilai yang sesuai untuk input dari plant. Plant dari sistem 
kontrol posisi linear adalah modul (Leybold) LH 73432 dan LH 73459. sbRIO yang telah diprogram mengirim data 
berupa tegangan yang dapat menggerakan motor DC pada modul LH 73432 yang sebelumnya telah disambungkan 
dengan modul LH 73459. Pada modul LH 73459 terdapat sebuah sensor optoelektrik yang dapat mendeteksi 
perubahan posisi. 

 

Kata Kunci : LabVIEW, PID, Sistem Kontrol Linear, sbRIO 9631 

 

ABSTRACT 
 

Practice module is one of the important support tools in learning. Module practices are needed by the students to 
understand a lesson in the way of direct practice that which has been learned theory. The control module used to 
control the linear position displacement position in accordance with the desired position (set point). Linear Position 
Control Module can be used sbRIO 9631 as a controller device in the system. 9631. sbRIO controller programmed 
through LabVIEW software. The setting input, output, and PID control is set on the software LabVIEW. Data released 
from the controller first processed Linear Power Amplifier module is processed to produce an appropriate value for the 
input of the plant. Plant of the linear position control system are modules (Leybold) LH LH 73432 and 73459. sbRIO 
programmed to send data in the form of a voltage to drive the DC motor at 73432 LH module that has previously been 
connected to the module LH 73459. In the module there is a sensor optoelektrik that can detect changes in position. 
 
 
Keyword: LabVIEW, PID, Linear Control Position, sbRIO 9631 
 

1. Pendahuluan 
 

Modul praktik merupakan salah satu peralatan 
pendukung yang penting dalam pembelajaran. Modul 
praktik dibutuhkan para pelajar untuk memahami suatu 
pelajaran dengan cara praktik langsung yang dimana 
sudah dipelajari teorinya. Pada perkuliahan sistem 
kontrol suatu modul merupakan perangkat utama 
dalam pembelajaran agar para pelajar bisa mengetahui 

apakah sistem kontrol yang telah dibuat dapat bekerja 
seperti yang diinginkan atau tidak.  
 
Teknologi kontrol mengalami banyak kemajuan dari 
kontrol konvensional ke kontrol otomasi sampai ke 
kontrol cerdas. Perkembangan teknik kontrol sudah 
merambah dari peralatan industri yang kompleks, 
perlengakapan militer sampai ke peralatan rumah 

Lenovo
Typewriter
Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019

Lenovo
Typewriter
321



tangga. Selain perangkat kontroler yang berkembang, 
teknik perngontrolannya pun makin beragam. Salah 
satu cara yang banyak dipakai adalah menngunakan 
kontrol Proporsional Integral Derivative atau yang 
lebih dikenal dengan PID.  
 
Seperti yang kita ketahui pengontrolan secara linear 
banyak digunakan oleh berbagai sistem di industri. 
Modul LH 73432 dan Modul LH 73459 (Leybold) 
merupakan sebuah modul yang berfungsi untuk 
mengontrol posisi linier. Motor penggerak dan slide 
pengontrol jarak terdapat pada modul LH 73432 
sedangkan sensor pendeteksi jarak terdapat pada modul 
LH 73459. Modul LH 73432 dan modul LH 73459 
yang tersedia di kampus masih belum bisa bekerja 
secara maksimal dikarenakan kurang adanya perawatan 
dan masih butuh perangkat tambahan. Maka dari itu 
penulis akan menyempurnakan modul tersebut dan 
akan membuat sebuah sistem dari modul tersebut. 
Untuk membuat sistem tersebut maka harus dibuat 
sebuah modul tambahan yaitu Modul linear penguat 
amplifier. Modul linear penguat amplifier ini nantinya 
akan menguatkan output dari kontroler untuk diproses 
ke Modul LH 73432 dan Modul LH 73459.   
 

Adapun tujuan dari perancangan tuhas akhir ini adalah 
pembuatan modul kontrol posisi linear berbasis 
LabVIEW dengan sistem kontrol PID yang berfungsi 
sebagai alat bantu para mahasiswa dalam 
mengaplikasikan atau menuangkan teori yang telah 
dipelajari dalam pembelajaran secara langsung. 

 
2. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian dengan studi literatur tentang PID, 
sistem kontrol posisi linear, LabVIEW dan sbRIO 9631 
Membuat alat dan menguji beberapa percobaan yang 
mendukung sistem. Selanjutnya rancangan dan 
realisasi model untuk pengujian sistem. 
 
2.1 PID (Proporsional, Integral, Derrivative) 
 
Didalam suatu sistem kontrol kita mengenal adanya 
beberapa macam aksi kontrol, diantaranya yaitu aksi 
kontrol proporsional, aksi kontrol integral dan aksi 
kontrol  derrivative.  Masing-masing  aksi  kontrol  ini  
mempunyai  keunggulan - keunggulan  tertentu,  
dimana  aksi  kontrol proporsional  mempunyai  
keunggulan rise  time   yang   cepat,   aksi   kontrol  
integral   mempunyai   keunggulan   untuk 
memperkecil  error  ,dan  aksi  kontrol  derrivative  
mempunyai  keunggulan  untuk memperkecil error 
atau  meredam overshot/ undershot.  Untuk  itu  agar  
kita  dapat menghasilkan output dengan risetime yang 
cepat dan error  yang kecil  kita  dapat 

menggabungkan ketiga aksi kontrol ini menjadi aksi 
kontrol PID. 
Setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing 
pengontrol P, I dan D   dapat  saling  menutupi  dengan  
menggabungkan   ketiganya  secara   paralel menjadi  
pengontrol proposional  plus integral  plus derivative  
(pengontrol  PID). Elemen-elemen   pengontrol   P,   I   
dan   D   masing-masing   secara   keseluruhan 
bertujuan  untuk  mempercepat  reaksi  sebuah  sistem,  
menghilangkan  offset  dan menghasilkan perubahan 
awal yang besar.  

 

Gambar 1 Blok diagram kontroler PID analog 

Keluaran  pengontrol  PID  merupakan  penjumlahan  
dari  keluaran  pengontrol proporsional, keluaran 
pengontrol integral. Gambar 2  menunjukkan hubungan 
tersebut. 

 

Gambar 2 Hubungan dalam fungsi waktu antara 
sinyal keluaran 

Karakteristik pengontrol PID sangat dipengaruhi oleh 
kontribusi besar dari ketiga  parameter  P,  I  dan  D.  
Pengaturan  konstanta  Kp,  Ti,  dan  Td  akan 
mengakibatkan  penonjolan  sifat  dari  masing-
masing  elemen.  Satu  atau  dua  dari ketiga  
konstanta  tersebut  dapat  diatur  lebih  menonjol  
dibanding  yang  lain. Konstanta  yang  menonjol  
itulah  akan  memberikan  kontribusi  pengaruh  pada 
respon sistem secara keseluruhan. 
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2.2 Linear Power Amplifier 
 
Fungsi dari Linear Power Amplifier pada sistem yang 
akan dibuat adalah pengolah data dari kontroler ke 
motor DC. Input dari linear power amplifier ini 
dihubungkan pada output sbRIO, tegangan 5V, 15V , -
15V dan ground sedangkan output dari amplifier ini 
dihubungkan pada input plant. Sebelum membuat 
skematik rangkaian dari linear power amplifier, harus 
dicari tahu terlebih dahulu persamaan dari tegangan 
masukan dan tegangan keluaran yang akan dibuat. 
Grafik  pada dari persamaan  tegangan masukan dan 
tegangan keluaran ditunjukan pada gambar 3. 
 

 
 
Gambar 3 Persamaan Linear 

 
 
Tegangan input masuk ke rangkaian op-amp pertama 
yang merupakan penguatan inverting amplifier 2X lalu 
masuk ke rangkaian summing amplifier yaitu output 
dari inverting amplifier tersebut ditambah dengan +5V. 
 
Dikarenakan Output tegangan dari rangkaian diatas 
masih belum cukup untuk menggerakan motor DC 
maka dibuat penguatan sebanyak 3X menggunakan 
rangkaian Non inverting amplifier. Skematik dari 
rangkaian Linear Power Amplifier yang telah 
dirancang tersebut digambarkan pada gambar 4.  

 

 
Gambar 4 Skematik Rangkaian Linear 

2.3 Modul LH 73432 dan LH 73459 (Leybold) 
 
Untuk Pengontrolan posisi linear menggunakan 
perangkat keras berupa modul LH 73432 dan  LH 
73459 seperti gambar 5 dibawah ini. Modul LH 73432 
dan Modul LH 73459 (Leybold) merupakan sebuah 
modul yang berfungsi untuk mengontrol posisi linier. 
Motor penggerak dan slide pengontrol jarak terdapat 
pada modul LH 73432 sedangkan sensor pendeteksi 
jarak terdapat pada modul LH 73459. 
 

Motor DC

Slide Pengontrol

Reset Counter

Slide Jarak Aktual

Potensio 
Tegangan 
Manual

Switch Auto/
Manual

 
Gambar 5 modul LH 73432 dan Modul LH 
73459 

 
3. Blok Diagram Sistem 

Berikut adalah blok diagram dari sistem yang akan 
dibuat ditunjukan oleh gambar 6. Untuk perangkat 
kontroler bisa menggunakan banyak perangkat. Pada 
blok diagram dibawah ini menggunakan sbRIO 9631. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Blok Diagram Sistem 
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2.4  Flowchart Sistem 

 
 
Gambar 7 Flowchart sistem 

 

HASIL dan PEMBAHASAN  

Nilai P,I dan D ditentukan dengan metode trail and 
error yaitu dengan cara mencoba konstanta P, I dan D 
agar menghasilkan output yang stabil.  
 
Setelah mendapatkan nilai P,I dan D yang dirasa tepat, 
maka masukan nilai Kp, Ti dan Td ke program PID 
yang ada di LabVIEW. Pada rancangan ini Kp=2, 

Ti=0,02, dan Td = 0,0001. Pada gambar 8 menunjukan 
blok diagram dari pemograman LabVIEW untuk sistem 
kontrol posisi linear. 

 

 
Gambar 8 Blok Diagram Pemograman 

Setelah memahami blok diagram maka dapat dibuat 
program LabVIEW yang ditunjukan oleh gambar 9 dan 
gambar 10 untuk front panel nya. 

 

 
Gambar 9 Program LabVIEW 

 

 

Gambar 10 Front panel program LabVIEW 
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Untuk melakukan pengujian harus dilakukan wiring 
terlebih dahulu seperti yang ditunjukan pada gambar 
11. Pada kali  ini  pengujian dilakukan menggunakan 
kontroler sbRIO 9631. 

  
Gambar 11 Wiring sistem kontrol posisi linear 

 
Setelah wiring aka dapat dilakukan pengujian. 
Pengujian dilakukan berulang untuk mengukur apakah 
sistem dapat bekerja dengan baik secara berulang 
ulang. Data yang sudah diperoleh dari pengujian nilai 
rata-rata error di setiap pengujian maka dapat 
diperoleh dituliskan nilai rata-rata error dari beberapa 
data percobaan yang telah dilakukan tersebut. Data 
tersebut akan digambarkan melalui tabel 1 berikut. 

 

No Dsp 
Rata-rata 
Dact error waktu 

1 10 9,942 -0,058 45,856 
2 20 20,108 0,108 31,454 
3 30 30,052 0,052 38,27 
4 40 40,236 0,236 52,388 
5 50 49,958 -0,042 39,514 
6 40 39,92 -0,08 27,43 
7 30 30,306 0,306 49,15 
8 20 20,04 0,04 34,004 
9 10 9,972 -0,028 38,75 
10 0 0,12 0,12 42,354 

     
Tabel 1 Rata-rata error sistem 
 

Berdasarkan data hasil pengujian di atas dapat 
dihitungnilai rata-rata kesalahan dari sistem adalah 
sebagai berikut: 

−  =
ℎ 

  
 

 

                                        =
1,07
10

= 0,107 

 

Jadi rata-rata kesalahan pada alat ini adalah 0,107 
 

KESIMPULAN 

Dalam menentukan gain P,I dan D dibutuhkan metode 
trail and error agar mendapatkan konstanta gain P,I 
dan D yang sesuai. Pada pengujian yang telah 
dilakukan maka didapat error rata-rata sebesar 0,107. 
Hal ini dikarenakan faktor mekanis pada sensor yang 
terletak pada modul LH 73459.  

 
UCAPAN TERIMAKASIH 

Kami selaku mahasiswa yang melakukan penelitian ini 
berterimakasih atas bimbingan dari Bapak Endang 
Wijaya, ST., M.Si. dan ibu Rika Novianti, ST., MT. 
yang telah mencurahkan pikiran, tenaga dan waktu 
untuk membimbing kami sampai penelitian ini dapat 
berjalan dengan baik kami juga ucapakan terimkasih 
kepada teman kami yang telah mewujudkan ini semua.  

DAFTAR PUSTAKA  

[1] Juanda, Angga. (2008) PERANCANGAN SELF-
TUNING PID. Perpustakaan Unikom. 

[2]  J. Purwanto. (2015) Rancang Bangun Alat 
Pengukur Panjang Jalan Menggunakan Sensor 
Optocoupler Berbasis Mikrokontroler Atmega8. 
Repository USU 

 
[3] Anas, I. (2008). Aplikasi Labview Pada Sistem 

Akuisisi Data Berbasis Mikrokontroler. 
Yogyakarta: Pusat Teknologi Reaktor dan 
Keselamatan Nuklir. 

[4] National Instrument. SbRIO Data Sheet [online] 
(http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf) 
diakses pada tanggal 01 Agustus 2016 

[5] Pedro Ponce-Cruz, Fernando D. Ramíres – 
Figueroa, 2010, Intellegent Control System With 
LabVIEW, Springer – Verlag, London 

[6] Akbar, Arnas Elmiawan. (2013). Implementasi 
Sistem Navigasi Wall Following Menggunakan 
Kontroler Pid Dengan Metode Tuning Pada Robot 
Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) Divisi 
Senior Beroda. Universitas Brawijaya. Malang 

[7] Finawan. Aidi. (2011) J.Litek. Pengukuran Debit 
Air Berbasis Mikrokontroler AT89S51. Politeknik 
Negeri Lhoksumawe. Aceh 

Lenovo
Typewriter
Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019

Lenovo
Typewriter
325



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

326 
 

SISTEM NOTIFIKASI SUARA LOKASI HALTE BUS BERDASARKAN 

APLIKASI GPS 

 
Irma Kharisma Nuraini1, Benny, S.T., M.T.2, Aziz Dhaifullah3, dan Falaah Satritama4  

 

1. Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI, Depok 16425, Indonesia 

 
irma.kn96@gmail.com, bennypnj@yahoo.co.id, aziz.dhaifullah@gmail.com, satritama.f@gmail.com 

 

 

Abstrak 
 
Artikel ini membahas tentang sistem notifikasi suara lokasi halte bus berdasarkan aplikasi GPS. Alat ini dibuat sesuai 

pengalaman dan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat ketika menaiki bus. Biasanya pemberitahuan lokasi halte 

masih dilakukan secara manual oleh supir maupun penumpang lain, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya salah 

sebut lokasi. Terlebih ketika bus dalam keadaan penuh, penumpang semakin kesulitan untuk mengetahui sudah di 

manakah bus berada, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan karena ketidaksengajaan turun halte pemberhentian 

yang sebenarnya bukan ia tuju. Waktu tempuh untuk sampai ke tempat tujuan menjadi tidak efektif. Mengantisipasi hal 

tersebut terjadi di kampus, maka dibuatlah alat untuk dipasangkan pada BIPOL (Bus Politeknik Negeri Jakarta) sebagai 

pengingat dan pemberitahu penumpang mengenai keberadaan BIPOL lewat tampilan aplikasi Android, web server, serta 

output suara setiap halte pemberhentian. Metode penelitiannya adalah dengan mencari titik koordinat setiap halte 

pemberhentian sesuai rute BIPOL menggunakan GPS. Pada lokasi Gedung Rektorat PNJ didapatkan titik koordinat (-

6.3707, 106.8244), Halte PNJ (-6.3669, 106.8244), Menwa (-6.3533, 106.8318), Stasiun UI (-6.3606, 106.8315), dan 

Pondok Cina (-6.3682, 106.8318). Data-data tersebut diprogram menggunakan Arduino Mega dan modul SIM900 untuk 

mengaktifkan aplikasi BIPOL Mania berbasis Android, web server, serta output suara lokasi halte yang dilengkapi modul 

Catalex YX5300, Micro SD Card, dan speaker. 

 

 
Kata Kunci : GPS, Android, Catalex YX5300, Speaker, Arduino Mega, Micro SD Card 

 

 

SOUND NOTIFICATION SYSTEM OF STOP BUS LOCATION BASED ON 

GPS APPLICATION 

 

 

Abstract 

 
This article discusses about sound notification system of stop bus location based on GPS application. This tool is made 

according to experience and problems that often occur in the community when riding the bus. Usually the notification of 

the location of the stop bus is still done manually by the driver or other passengers, which does not rule out the possibility 

of mis-location. Especially when the bus is crowded, passengers are increasingly having trouble knowing where the bus 

is located, so that it can cause delays due to accidental dismissal of the stop bus that isn’t actually intended. The travel 

time to get to the destination becomes ineffective. Anticipating this happen on campus, a tool was made to be paired with 

BIPOL (Jakarta State Polytechnic’s Bus) as a reminder and notifying passengers of BIPOL's presence through the 

appearance of Android applications, web servers, and sound output for each stop bus. The research method is find the 

coordinates of each stop bus location according to the BIPOL’s route using GPS. They are PNJ Rector's Building (-

6.3707, 106.8244), PNJ’s stops bus (-6.3669, 106.8244), Menwa (-6.3533, 106.8318), UI Station (-6.3606, 106.8315), 

and Pondok Cina (-6.3682, 106.8318). These data are programmed using Arduino Mega and SIM900 module in order to 

activate BIPOL Mania application based Android, web server, and voice output location of the stop bus with a Catalex 

YX5300 module, Micro SD Card, and speaker. 

 

 
Key words : GPS, Android, Catalex YX5300, Speaker, Arduino Mega, Micro SD Card 
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1. Pendahuluan  
 

Sistem Notifikasi Suara Lokasi Halte Bus ini merupakan 

sub topik dari pembuatan Rancang Bangun Alat 

Pendeteksi Lokasi Bus dan Manajemen Pengoperasian 

BIPOL dengan Tampilan dan Suara Via GPS Berbasis 

Android. BIPOL (Bus Politeknik Negeri Jakarta) adalah 

fasilitas kendaraan umum yang disediakan oleh pihak 

kampus Politeknik Negeri Jakarta. Mahasiswa/i yang 

tidak membawa kendaraan pribadi dapat menggunakan 

BIPOL sebagai alternatif menuju kampus secara gratis. 

Penggunaan bus tersebut sebagai kendaraan umum 

sangatlah menguntungkan karena dapat menampung 

penumpang lebih banyak, hemat biaya, dan fleksibel 

dalam penggunaanya. Pada umumnya, pemberitahuan 

lokasi halte pemberhentian bus masih dilakukan secara 

manual oleh supir maupun penumpang lain, yang tidak 

menutup kemungkinan untuk terjadinya salah sebut 

lokasi (human error). Terlebih apabila kondisi bus dalam 

keadaan penuh, penumpang semakin kesulitan untuk 

dapat mengetahui sudah di manakah posisi bus yang 

mereka tumpangi berada. Hal ini dapat menyebabkan 

keterlambatan karena ketidaksengajaan turun halte 

pemberhentian yang sebenarnya bukan ia tuju. Waktu 

tempuh untuk sampai ke kampus pun menjadi tidak 

efektif. Maka hal yang harus diperhatikan untuk 

meningkatkan kualitas transportasi darat ini salah 

satunya adalah dengan menambah fitur notifikasi lokasi 

halte bus berupa suara sesuai aplikasi GPS. Aplikasi ini 

bekerja memanfaatkan GPS dan Google Map [1]. 

 

GPS (Global Positioning System) adalah metode 

penentuan posisi suatu objek di bumi, dalam semua 

kondisi cuaca. GPS menggunakan sejumlah satelit di 

orbit bumi untuk melakukan pelacakan posisi. Teknologi 

ini akan meng-update secara cepat perubahan posisi [2]. 

Teknologi GPS dapat digunakan untuk mengetahui 

posisi koordinat sebuah obyek [3]. Alur kerja dari 

rancangan ini dimulai dari inisialisasi lokasi melalui 

posisi latitude dan longitude [4]. Satelit GPS 

mengelilingi bumi dua kali sehari dalam orbit yang amat 

presisi sambil memancarkan sinyal ke bumi. GPS 

receiver menerima informasi ini menggunakan metode 

Triangulasi untuk menghitung secara pasti di mana lokasi 

receiver. Pada dasarnya, receiver membandingkan 

timing dalam microsecond pulsa waktu dari sinyal yang 

ditransmisikan oleh satelit dengan timing pulsa waktu, 

yang diterima pada receiver dengan transmisi 

pseudorandom code. Perbedaan waktu inilah yang akan 

memberitahu receiver seberapa jauh dan arah satelit 

berada darinya. Setelah jarak diukur dengan sejumlah 

satelit GPS lainnya, receiver dapat menentukan posisinya 

dalam koordinat lintang dan bujur derajat [5]. 

 

GPS Tracker atau sering disebut dengan GPS Tracking 

adalah teknologi Automated Vehicle Locater (AVL) yang 

memungkinkan pengguna untuk melacak posisi 

kendaraan, armada ataupun mobil dalam keadaan waktu 

yang sebenarnya [6]. Jika teknologi ini dipasangkan pada 

BIPOL, maka titik koordinatnya dapat dideteksi setiap 

saat. Begitu pula dengan titik koordinat halte 

pemberhentian. Data-data tersebut direkam oleh Arduino 

Mega untuk diolah kembali sehingga dapat mengaktifkan 

output suara lokasi halte dari modul Catalex YX5300. 

Modul tersebut merupakan modul Micro SD MP3 player 

untuk memrogram keluaran suara yang diinginkan. 

Output yang dihasilkan disalurkan ke speaker. 

 

 

2. Metode Penelitian 
 

Realisasi alat/sistem memerlukan studi pustaka terkait 

tentang perancangan, perakitan, instalasi, dan laporan. 

Beberapa metode penelitian yang dilaksanakan adalah: 
 

2.1. Perancangan  

 

Perancangan alat ini terdiri dari beberapa komponen. 

Modul GPS digunakan untuk mendeteksi titik koordinat 

halte dan keberadaan bus selama di perjalanan. Speaker 

sebagai sarana keluaran notifikasi berupa suara halte 

pemberhentian setelah modul Catalex YX5300 merespon 

kecocokan antara latitude & longitude halte 

pemberhentian, koordinat keberadaan bus, dengan data 

rekaman suara halte. Pemrograman sistem dilakukan 

menggunakan software Arduino IDE dan diunggah ke 

mikrokontroler Arduino Mega. Modul SIM900 berfungsi 

sebagai sarana komunikasi data agar data dapat 

ditampilkan ke web server, disimpan pada database, dan 

keberadaan bus dapat dipantau pula menggunakan 

aplikasi Android. LED digunakan untuk indikator 

komponen-komponen apakah alat telah aktif atau tidak. 

 

Modul 

GPS

Arduino 

Mega

Catalex 

YX5300

SIM900

LED

Speaker

Web 

Server
Database

Aplikasi 

Android

 
 

Gambar 1. Perancangan Blok Diagram 

 

 

Pada flowchart sistem diketahui bahwa bagian warna 

hijau menandakan kerja dari GPS. Jika GPS berhasil 

mendeteksi lokasi, maka LED hijau berkedip. Warna biru 

merupakan proses dimana  pengiriman data akan 

dilakukan setelah Modul GPS mendeteksi lokasi. Lalu 

data lokasi dikirim ke web server jika berhasil maka LED 

biru berkedip dan data disimpan ke database. Setelah 

data berhasil disimpan lalu data lokasi tersebut 

ditampilkan pada aplikasi Android. Sedangkan warna 

kuning menandakan kerja modul suara Catalex YX5300. 

Apabila adanya kesamaan data titik koordinat antara 

posisi BIPOL dengan halte pemberhentian yang 

sebelumnya telah ditentukan, maka modul suara akan 
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Keterangan:  

1. GND 

2. TX 

3. RX 

4. VCC 

 

memerintahkan speaker untuk mengeluarkan rekaman 

suara halte sesuai halte pemberhentian. Jika speaker 

berhasil mengeluarkan suara, maka LED merah 

berkedip. 

 

START

Inisialisasi modul 
GPS, SIM900, dan 

Catalex YX5300

END

Modul GPS mendeteksi 
lokasi

Apakah lokasi 
terdeteksi?

LED hijau berkedip

Modul GPS mengirim data 
ke Arduino Mega

Arduino Mega mengirim 
data lokasi ke web server 

melalui modul SIM900

Apakah data
GPS terkirim ke

web server?

A

A

LED biru berkedip

Data disimpan 
dalam database

Apakah
Posisi BIPOL sama

dengan lokasi
halte?

Speaker mengeluarkan 
suara sesuai nama halte

Apakah speaker
mengeluarkan suara sesuai 

nama halte?
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Data di database 
ditampilkan di aplikasi 

Android

T

Y

T

T

T

Y

Y
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Gambar 2. Flowchart Sistem Keseluruhan 

 

 

2.2. Modul GPS (Global Positioning System) 

 

GPS merupakan sistem koordinat global yang dapat 

menentukan  koordinat posisi benda dimana saja di bumi 

baik koordinat lintang, bujur, maupun ketinggiannya [7]. 

GPS (Global Positioning System) adalah metode 

penentuan posisi suatu objek di bumi, dalam semua 

kondisi cuaca. GPS menggunakan sejumlah satelit di 

orbit bumi untuk melakukan pelacakan posisi. Teknologi 

GPS ini akan meng-update secara cepat perubahan posisi 

dari seorang penggunanya. Tingkat akurasi 10 GPS 

sangatlah tinggi dibandingkan dengan teknik cell 

identification tingkat akurasi teknik GPS lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Modul GPS 

 

 

2.3. Arduino Mega 

 

Pada sistem pemberitahuan lokasi halte secara otomatis 

menggunakan Mikrokontroler Arduino Mega 2560. 

Board ini memiliki pin I/O yang cukup banyak, sejumlah 

54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya adalah PWM), 

16 pin analog input, dan 4 pin UART (serial port 

hardware). Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan 

sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah port USB, power jack 

DC, ICSP header, dan tombol reset. Penggunaannya pun 

cukup sederhana, Untuk menggunakan Arduino Mega 

hanya dengan menghubungkan power dari USB ke PC 

(Personal Computer) atau melalui adaptor AC/DC ke 

jack DC. Catu daya eksternal (otomatis) mensuplai 

tegangan mikrokontroler Arduino Mega melalui 

adaptor/baterai. Adaptor dikoneksikan dengan plug jack 

berdiameter 2.1 mm ke sumber tegangan. Pin output 

harus stabil, tegangan yang disarankan 6V - 20V [8]. 

 

 
 

Gambar 4. Arduino Mega 

 

Keterangan: 

A. Port koneksi ke PC 

B. Pin Power 

C. Pin Input dan Output 

D. Pin Analog  

E. Chip ATmega 2560 

F. Port Catu Daya 

 

2.4. Modul Catalex YX5300 

 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 

Serial MP3 Music Player Catalex YX5300 Module 

1 
2 

3 

4 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

329 
 

adalah modul Micro SD MP3 player yang sangat simple 

dalam penggunaannya, cukup dengan komunikasi via 

serial TTL (Transistor-transistor Logic) ke Arduino atau 

minsys sejenis, dapat mengontrol playback file musik 

(MP3 & WAV) dalam Micro SD Card. VCC 5 Volt. 

 

 
 

Gambar 5. Modul Catalex YX5300 

2.5. Cara Kerja Alat 

 

Secara keseluruhan cara kerja dari alat ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Modul GPS mendeteksi koordinat bus. 

2) Data koordinat dikirim ke Arduino Mega. 

3) Arduino Mega membandingkan data koordinat dari 

modul GPS dengan koordinat halte bus yang sudah 

ditentukan. 

4) Apabila koordinat dari modul GPS sama dengan 

koordinat halte maka modul suara akan 

mengeluarkan output suara halte tersebut dengan 

menggunakan speaker. 

5) Output data koordinat dari Arduino Mega dikirim ke 

web server dengan menggunakan modul SIM900. 

6) Web Server menerima data dari SIM900 lalu 

menyimpan data tersebut di database. 

7) Data koordinat lokasi bus ditampilkan pada aplikasi 

Android dalam tampilan berupa maps dengan marker 

berwarna kuning yang artinya bus sedang beroprasi. 

8) Website bipolmania.online akan memperbarui data 

waktu dan lokasi bus serta mengubah status bus 

menjadi online. 

9) Jika pengguna aplikasi Android mengisi form 

keluhan pada aplikasi maka data tersebut akan 

dikirim ke web server dan dapat dilihat melalui 

website bipolmania.online pada menu keluhan. 

 

 
 

Gambar 6. Skematik Diagram Keseluruhan 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Proses akhir dari penelitian ini yaitu pengujian alat dan 

pengambilan data. Penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukkan kinerja sistem dapat bekerja dengan baik 

atau tidak. Setiap pengujian akan diberikan hasil 

pengujian dan analisa dari setiap pengujian. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Foto Alat 

 

 

Gambar 7 merupakan bentuk fisik dari rancang bangun 

alat. Penjelasan gambar tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Rancang bangun alat terbuat dari akrilik berdimensi 

16.5cm(p) X 14cm(l) X 9.5cm(t). 

2) Mikrokontroller Arduino Mega, modul GPS, modul 

SIM900, modul Catalex YX5300, Kartu Micro SD, 

Fan DC, dirangkai dengan rangkaian tertentu 

menggunakan PCB dan dimasukkan ke dalam kotak. 

3) Pada bagian depan alat dipasang LED sebagai 

indikator aktifnya komponen. Dengan keterangan 

sebagai berikut: 

 Merah: Speaker aktif 

 Biru: SIM 900 aktif 

 Hijau: GPS aktif 

 

3.1. Pengujian Modul GPS 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai latitude 

dan longitude suatu objek beserta ketelitian modul GPS 

yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan cara 

mengoneksikan modul GPS dengan Arduino Mega yang 

telah diprogam menggunakan laptop yang telah 

terintegrasi dengan software Arduino IDE. Nilai dari data 

latitude dan longitude akan ditampilkan pada serial  

monitor. 
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Gambar 8. Hasil pengujian modul GPS yang  ditampilan  

    serial monitor 
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Tabel 1. Data hasil pengujian modul GPS selama 15 detik 

 
No. Latitude Longitude 

1. -6.3785 106.8269 

2. -6.3785 106.8269 

3. -6.3785 106.8269 

4. -6.3785 106.8269 

5. -6.3784 106.8270 

6. -6.3784 106.8270 

7. -6.3784 106.8270 

8. -6.3786 106.8271 

9. -6.3786 106.8271 

10. -6.3787 106.8272 

11. -6.3787 106.8272 

12. -6.3787 106.8273 

13. -6.3788 106.8273 

14. -6.3788 106.8274 

15. -6.3788 106.8274 

 

 

Modul GPS mendeteksi lokasi dan data nilai latitude dan 

longitude kemudian ditampilkan di serial monitor. Pada 

pengaplikasiannya modul GPS U-Blox NEO 6M. Data 

nilai latitude dan longitude yang dideteksi modul GPS ini 

berubah-berubah namun masih dalam range 8 sampai 10 

meter dari data lokasi sesunguhnya sehingga masih bisa 

dikatakan akurat. 

 

3.2. Pengujian Catalex YX5300 dengan Program 

Utama Menggunakan GPS 

 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menentukan titik 

koordinat latitude dan longitude halte bus pemberhentian 

menggunakan modul GPS terlebih dahulu sebagai data 

acuan untuk mengeluarkan rekaman suara yang 

diinginkan. Koordinat-koordinat tersebut kemudian 

dibandingkan dengan data rekaman suara halte, jika ada 

data yang sama, maka program akan mengirim perintah 

pada modul Catalex YX5300 untuk mengeluarkan suara 

halte ke speaker ketika bus akan berhenti di halte 

pemberhentian. 

 
Tabel 2. Data Hasil Percobaan 

 
Halte Pemberhentian Latitude Longitude Output Suara  

Dekat Gedung 

Rektorat PNJ 

-6.3707 106.8244 Semangat 

kuliahnya 

Halte PNJ -6.3669 106.8244 Selamat datang di 

Kampus Politeknik 

Negeri Jakarta 

Halte Menwa -6.3533 106.8318 Halte Menwa 

Halte Stasiun UI -6.3606 106.8315 Halte Universitas 

Indonesia 

Halte Pondok Cina -6.3682 106.8318 Halte Pondok Cina 

 

 

 

 

Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh data 

sebagai berikut: 

1) Pada lokasi Dekat Gedung Rektorat PNJ didapatkan 

titik koordinat (-6.3707, 106.8244), suara yang 

dihasilkan adalah “Semangat kuliahnya” 

2) Pada lokasi Halte PNJ didapatkan titik koordinat (-

6.3669, 106.8244), suara yang dihasilkan adalah 

“Selamat Datang di Kampus Politeknik Negeri 

Jakarta” 

3) Pada Halte Menwa didapatkan titik koordinat (-

6.3533, 106.8318), suara yang dihasilkan adalah 

“Halte Menwa” 

4) Pada Halte Stasiun UI didapatkan titik koordinat (-

6.3606, 106.8315), suara yang dihasilkan adalah 

“Halte Universitas Indonesia” 

5) Pada Halte Pondok Cina didapatkan titik koordinat (-

6.3682, 106.8318), suara yang dihasilkan adalah 

“Halte Pondok Cina” 

 

Apabila program pemberitahuan lokasi halte berupa 

suara sudah dijalankan, maka speaker akan 

mengeluarkan suara sesuai nama halte pemberhentian. 

Eksekusi program pemberitahuan lokasi terjadi apabila 

data latitude dan longitude yang di deteksi oleh modul 

GPS sesuai dengan data titik koordinat halte yang telah 

diinput sebelumnya. Suara halte yang dikeluarkan 

speaker berasal dari rekaman suara dalam bentuk data 

MP3 yang disimpan di Micro SD Card modul Catalex 

YX5300. 

 

 

4. Kesimpulan 
 

Dengan adanya sistem notifikasi suara lokasi halte bus 

ini dapat mengurangi intensitas keterlambatan 

penumpang terutama yang berstatus mahasiswa/i PNJ 

untuk sampai ke kampus karena dilengkapi 

pemberitahuan suara halte pemberhentian tujuan pada 

speaker sebagai pengingat penumpang saat berada di 

dalam BIPOL. Alat ini sangat membantu penumpang 

dalam mengingatkan halte pemberhentian terutama 

ketika bus dalam keadaan yang ramai. 

 

 

Ucapan Terima Kasih 

 
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada P3M Politeknik Negeri Jakarta yang 

telah memberikan dana Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa 

(BTAM), serta kepada Bapak Benny, S.T., M.T. selaku 

pembimbing Tugas Akhir, yang membimbing penulis 

untuk melakukan pembuatan dan penelitian alat ini. 

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih untuk 

semua pihak yang belum tercantum yang turut membantu 

dan memotivasi terselesaikannya penelitian ini. 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

332 
 

 

 

 

5. Daftar Acuan 
 

[1] E. Utami, Perancangan Aplikasi Petunjuk Jalan 

Untuk Penyandang Tuna Netra Menggunakan 

Global Positioning System (GPS) Pada Telepon 

Selular Berbasis Android, Jurnal DASI Vol. 14 No. 

1   ISSN: 1411-3201, Teknik Informatika STMIK 

AMIKOM, Yogyakarta, 2013. 

[2] M.I. Kurniawan, Rancang Bangun Perangkat Lunak 

GPS Based Location Tracker pada Platform Android 

untuk Pelacakan Lokasi Sales PT. Meliana Perkasa 

Sejahtera, Teknik Informatika Universitas Dian 

Nuswantoro, Semarang, 2016.  

[3] Hanafi, Aplikasi Pemantauan Keberadaan Lokasi 

dan Kecepatan pada Kendaraan dengan 

Menggunakan Teknologi Mobile Data dan GPS 

dengan Digitalisasi Peta, Vol. 8 No. 2, Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer 

STMIK AMIKOM, Yogyakarta, 2015. 

[4] J. Maulindar, R. Susanto, Pemanfaatan Global 

Positioning System Tracker dan Kamera sebagai 

Alat Bantu Pemantau Bus, Prosiding SNATIF ke-4 

ISBN: 978-602-1180-50-1, Teknik Informatika, 

STMIK Duta Bangsa, Surakarta, 2017, hal. 210. 

[5] D. Nataliana, Perancangan dan Realisasi Sistem 

Transmisi Data GPS Menggunakan Teknologi SMS 

(Short Messaging Service) Sebagai Aplikasi Sistem 

Personal Tracking, Jurnal Elkomika Vol. 1 No.1, 

Teknik Elektro Itenas, Januari-Juni 2013 

[6] N. Rachmat, A. Muhajirin, Mukhsin, Tracking 

Kendaraan Mobil dengan Pemanfaatan GPS (Global 

Positioning System) Berbasis Android, Jurnal 

Kajian Ilmiah UBJ, Vol. 15 No. 2, Teknik 

Informatika Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, 

2015. 

[7] M. Dwiyaniti, D. Ashari, K.M. Nitisasmita, Aplikasi 

GPS Berbasis GSM Modem pada Monitoring Bus, 

Vol. 2, Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta, 

Depok, 2011. 

[8] R. Triady, D. Triyanto, Ilhamsyah, Prototipe Sistem 

Keran Air Otomatis Berbasis Sensor Flowmeter 

pada Gedung Bertingkat. Jurnal Elektro ELTEK 

Vol. 3, No. 3 ISSN 2338-493x25, 2015. 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 

333 

 

Implementasi ESP 8266-01 Pada Prototipe Sistem Pengaman Tempat 

Penyimpanan Barang Berharga 

 
Muhammad Yunus1, Miftahul Ulya2, Latif Mawardi3 

 

Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof Dr. G. A. Siwabessy, Kampus Baru UI Depok, 

Depok, 16424, Indonesia 

 

E-mail: myunusalbar@gmail.com1, miftahululya@gmail.com2, latif.r33@gmail.com3 

 

 

Abstrak 

 
ESP 8266-01 adalah modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino Uno agar dapat 

terhubung dengan internet. Dengan menggunakan ESP 8266-01 pada sistem pengaman tempat penyimpanan barang 

berharga pemilik dapat memonitor jarak jauh pengguna yang membuka tempat penyimpanan barang berharga melalui web 

server IoT (Internet of Things) seperti Geeknesia. Pada sistem ini ESP 8266-01 dioperasikan secara otomatis menggunakan 

sensor sidik jari dan kontrol oleh Arduino Uno. Operasi otomatis dilakukan dengan menggunakan sensor sidik jari sebagai 

perangkat pengenal pengguna dan Arduino Uno untuk mengolah data yang akan dikirimkan oleh ESP 8266-01 ke cloud 

IoT.Sistem juga menggunakan sensor ultrasonik dan buzzer sebagai pengaman tambahan jika ada indikasi penjebolan 

sistem . Dengan menggunakan ESP 8266-01 dapat menghasilkan sistem monitoring jarak jauh tempat penyimpanan 

berharga lebih effisien. 

 

Abstract 
ESP 8266-01 is a wifi module that functions as a microcontroller enhancement such as Arduino Uno to connect to the 

internet. By using ESP 8266-01 on a security system where valuables are stored the owner can remotely monitor users who 

open valuable storage places through IoT (Internet of Things) web servers such as Geeknesia. In this system ESP 8266-01 is 

operated automatically using fingerprint sensors and controls by Arduino Uno. Automatic operation is done by using a 

fingerprint sensor as a user identification device and Arduino Uno to process the data that will be sent by ESP 8266-01 to 

the IoT cloud. The system also uses an ultrasonic sensor and buzzer as an additional security if there is an indication of 

system collapse. By using ESP 8266-01, it can produce a remote monitoring system that has more efficient storage. 

 

 
Keywords: Arduino Uno, ESP 8266-01, IoT, Fingerprint sensor, Ultrasonic sensor 
 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Perkembangan ilmu teknologi dalam bidang keamanan 

sudah berkembang pesat dan banyak diterapkan, salah 

satunya adalah sistem pengaman untuk tempat 

penyimpanan barang berharga. Sistem pengaman untuk 

tempat penyimpanan barang berharga sudah 

menggunakan perangkat elektronik untuk meningkatkan 

tingkat keamanan, akan tetapi masih banyak 

kemungkinan terjadi tindak pencurian pada tempat 

penyimpanan barang berharga tersebut. 

 

Untuk menimalisir kemungkinan terjadi hal tersebut 

dibutuhkan sistem keamanan baru yang lebih ketat 

dengan cara menggunakan perangkat sensor sidik jari 

dan kata sandi untuk membuka tempat penyimpanan 

berharga, menggunakan sensor ultrasonik dan buzzer 

sebagai pengaman tambahan jika ada indikasi penjebolan 

sistem, menggunakan modul wifi pada mikrokontroler 

agar dapat terhubung koneksi internet dan untuk 

memonitor jarak jauh kondisi tempat penyimpanan 

barang berharga oleh pengguna di platfrom Internet of 

Things (1oT). Sistem tersebut akan lebih menguntungkan 

bagi pemilik tempat penyimpan barang berharga untuk 

pengguna lebih dari satu orang, dikarenakan monitoring 
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yang diperlihatkan adalah id dan waktu pengguna yang 

membuka tempat penyimpanan barang berharga tersebut. 

Modul wifi yang digunakan adalah ESP 8266-01, ZFM60 

sebagai sensor sidik jari, HCSR04 sebagai sensor 

ultrasonik dan Arduino Uno sebagai mikonkontroler 

dalam sistem. Untuk menunjang sistem tersebut 

digunakan platfrom IoT yaitu Geeknesia.com. Geeneksia 

merupakan situs yang digunakan sebagai Core Engine, 

IoT Data Repostory, dan IoT Hosted Apps untuk 

membangun ekosistem IoT. Geeknesia adalah salah satu 

dari layanan digital yang menyediakan cloud untuk para 

developer IoT. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah judul 

“Implementasi ESP 8266-01 Pada Prototipe Sistem 

Pengaman Tempat Penyimpanan Barang Berharga” 

sebagai tulisan penelitian Penulis. 
 

2. Metode Penelitian 

 
Realisasi prototipe sistem monitoring tempat penyimpan 

barang berharga difokuskan pada perancangan program 

ESP 8266-01 pada Arduino IDE dan perancangan 

channel pada cloud web Geeknesia 

 

2.1 Perancangan Program 

 

Perancangan program meliputi perancangan file 

berekstensi .hex dengan menggunakan perangkat lunak 

Arduino IDE yang bertujuan membuat algoritma yang 

akan diprogram ke Arduino Uno untuk ESP 8266-01. 

Program ini bertanggung jawab untuk: 

1. Melakukan pembacaan data dari sensor ultrasonik dan 

sensor sidik jari. 

2. Menghubungkan ESP 8266-01 dengan modem yang 

tersedia agar bisa terkoneksi internet. 

3. Mengirimkan data dari sensor ultrasonik dan sensor 

sidik jari yang diproses oleh Arduino Uno ke ESP 8266-

01 dan 

    dikirimkan cloud Geeknesia yang nantinya dapat 

diakses melalui platform Geeknesia. 

 

Untuk penjelasan mengenai perancangan program 

dijelaskan melalui flowchart dibawah ini: 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Perancangan Program 

 

 

2.2 Perancangan channel geeknesia 

Perancangan channel pada Geeknesia bertujuan sebagai 

media penerima data dari ESP8266-01 melalui internet. 

Dengan kata lain, dengan adanya channel ini sistem 

dapat memonitor  jarak jauh pengguna yang membuka 

tempat penyimpanan berharga. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil pembahasan yang ditampilkan berupa tabel data 

waktu pengiriman sensor sidik jari ke platform 

Geeknesia dan jarak maksimum modem dengan Arduino 

Uno dan ESP8266-01. Pengujian dilakukan dengan 

pengamatan langsung yang datanya terlihat dan 

ditampilkan pada Geeknesia. 

 

3.1 Pengujian Waktu Pengiriman Sensor Sidik Jari ke 

Platform 
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Gambar 1. Data hasil pengamatan waktu pada siang 

hari 

 

 

 
 

Gambar 2. Data hasil pengamatan waktu pada 

malam hari 
 

 

 
 

Gambar Data hasil pengujian jarak 

3.2 Pembahasan 

 

Sesuai dengan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa 

waktu pengiriman data ke cloud Geeknesia berpengaruh 

dengan kecepatan pengiriman, selain itu provider internet 

juga mempengaruhi kecepatan pengiriman data dan jarak 

maksimum antara modem dengan ESP8266-01 agar bisa 

saling terkoneksi adalah 20meter, melebihi jarak tersebut 

sambungan internet terputus. 

 

4. Kesimpulan 
 

Didapatkan beberapa kesimpulan dari penilitian sebagai 

berikut: 

1.Internet of Things terbukti effisien untuk sistem 

monitoring segala bidang, seperti sistem keamanan 

tempat penyimpan barang berharga. 

2. ESP8266-01 adalah modul wifi berdaya rendah dan 

kompetibel pada Arduino Uno sehingga sangat effisien. 
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Abstrak  
 

Artikel ini membahas tentang sistem pendeteksi kebocoran pipa pada distribusi air. Masalah kebocoran pada 

pipa pendistribusian air sangat banyak merugikan berbagai pihak. Saat ini mendeteksi adanya kebocoran 

menggunakan cara yang masih manual, yaitu dengan melakukan penggalian sejauh daerah tersebut sedangkan 

pipa yang mengalami kebocoran hanya beberapa meter saja. Permasalahan tersebut menyebabkan kondisi 

kerugian pada pihak  pendistribusian air dan juga konsumen. Oleh karena itu timbul ide untuk membuat 

prototipe pendeteksi kebocoran pada pipa air yang diharapkan dapat mengetahui letak kebocoran pipa 

sehingga bisa mengurangi kerugian pihak pendistribusi air serta konsumen. Prototipe pendeteksi kebocoran 

pipa ini terdiri dari sensor flowmeter yang berfungsi untuk mengukur debit air yang lewat melalui pipa dengan 

NodeMCU sebagai pengolahan data yang tersambung langsung ke internet dan di tampilkan melalui 

smartphone android. 

 

Kata kunci: sensor flowmeter, pendistribusian, NodeMCU, android.  

 

 

LEAK DETECTION PROTOTYPE IN WATER PIPES 
 

Abstract 

 
This article discusses the pipeline leak detection system in water distribution. The problem of leaks in the water 

distribution pipeline is very much detrimental to various parties. Currently detecting leaks using a manual method, 

by digging as far as the area, while the leaked pipe is only a few meters away. These problems lead to conditions 

of loss on the part of the distribution of water and also to consumers. Therefore, the idea arose to make a leak 

detection prototype in a water pipe which was expected to be able to find out where the pipe leak was so that it 

could reduce the losses of the water distribution and consumers. The pipeline leak detection prototype consists of 

a flowmeter sensor which serves to measure the flow of water passing through a pipe with NodeMCU as data 

processing that is connected directly to the internet and displayed via an android smartphone.  

 

Keywords: sensor flowmeter, distribution, NodeMCU, android. 

 

 

 

1. Pendahuluan  
 
Sistem pendistribusian pipa air dalam mendeteksi 

adanya kebocoran menggunakan cara yang masih 

manual, yaitu dengan cara adanya perbedaan 

penggunaan yang telah terpakai dengan pasokan dari 

sumber. Pihak penyedia melakukan pengecekan setiap 

valve sampai didapat adanya pipa yang bocor, setelah 

itu pihak penyedia air  melakukan penggalian sejauh 

daerah tersebut sedangkan pipa yang mengalami 

kebocoran hanya beberapa meter saja, tetapi penggalian 

yang dilakukan lebih panjang dari pipa yang 

bermasalah. Monitoring yang masih manual ini juga 

tidak bisa mencegah bila terjadi adanya pencurian air. 

Untuk menekan angka kebocoran air bersih di daerah 

distribusi, perlu adanya pengecekan langsung ke daerah 

distribusi secara rutin oleh petugas terkait. Pengecekan 

dengan cara manual ini kurang efektif dan belum dapat 

mendeteksi adanya kerusakan secara dini untuk 

dilakukan penanganan kebocoran dengan cepat. Maka 

dari itu, dibutuhkan sistem pemantau otomatis untuk 
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mempersingkat waktu dan dapat menginformasikan 

adanya kebocoran agar pihak terkait dapat 

menindaklanjuti informasi tersebut. [1] 

 Masalah yang ada pada pipa saat ini sangat 

merugikan dalam bidang keuangan, waktu, dan tenaga 

kerja. Masalah ini bisa diatasi apabila penyedia air 

mempunyai sistem monitoring untuk pipa yang 

mengalami kebocoran sehingga penggalian hanya 

dilakukan sepanjang pipa yang bocor tersebut.  

 Pada Tugas Akhir ini menggunakan air sebagai 

model zat cair. Air pada tangki dipompa ke pipa, tiap-

tiap pipa terdapat flowsensor untuk mengetahui debit air 

yang masuk. Data dari debit air yang masuk di kirim ke 

anto.io melalui NodeMCU yang di dapat dari 

flowsensor. Kemudian membuat disain aplikasi android 

pada app inventor untuk monitoring kebocoran pipa 

pada smartphone, data pada anto.io di masukkan ke 

perancangan blocks app inventor untuk mendapatkan 

nilai real sehingga langsung terdeteksi jika terjadi 

kebocoran pada salah satu pipa. Selanjutnya dapat di 

pantau melalui smartphone android anda. 

 

2. Metode Penelitian  
 

Metode penelitian dengan perancangan, realisasi, 

pengujian, pengambilan data, dan analisis data.  

 

2.1. Spesifikasi Komponen  

 

a. Sensor Flowmeter 

Flowsensor merupakan sebuah perangkat sensor yang 

digunakan untuk mengukur debit fluida. Flowsensor 

merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur 

debit air yang mengalir pada pipa PDAM. Flowsensor 

terdiri dari bagian katup pelastik (valve body), rotor air 

dan sebuah sensor half effect. Ketika air mengalir 

melalui rotor maka rotor akan berputar dan kecepatan 

dari rotor akan sesuai dengan aliran air yang masuk 

melewati rotor. Pulsa sinyal dari rotor akan diterima 

oleh sensor hall effect untuk selanjutnya diproses di 

mikrokontroller. [2]  

 
Gambar 1. Sensor Flowmeter Kuningan 

Sumber: 

https://media.neliti.com/media/publications/165517-ID-

disain-dan-implementasi-sistem-monitorin.pdf 

b. Node MCU ESP 8266 

ESP8266 adalah sebuah modul WiFi yang dapat 

menyediakan sebuah akses untuk jaringan wireless. ESP 

merupakan modul yang mudah digunakan, ekonomis 

harganya, juga sedang populer digunakan saat ini. 

Modul WiFi ini memungkinkan kita untuk connect 

secara virtual dengan embedded device manapun. Dan 

yang terpenting, ESP ini telah memiliki langkah – 

langkah keamanan koneksi dasar. 

  

 
 

Gambar 2. Node MCU ESP 8266 

Sumber : datasheet NodeMCU ESP8266 

 

Spesifikasi: 

1. Tipe ESP8266 ESP-12E 

2. USB port Micro USB 

3. GPIO pin13 

4. Power input 5V DC 

 

c. Pompa AC 220V 

Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memindahkan fluida dari tekanan yang lebih rendah ke 

tekanan yang lebih tinggi dan/ atau posisi yang lebih 

rendah ke posisi yang lebih tinggi. Pompa DC 12v 

memiliki spesifikasi tegangan 12V dan arus 0.5-0.7 A, 

berat 106g. 

 

d. Solenoid Valve 

Solenoid valve adalah suatu sistem yang terdiri dari 

saklar dan penggerak saklar. Sistem utama penggerakan 

dalam solenoid valve terdiri dari saklar dan penggerak 

saklar berupa solenoid (kumparan kawat) yang 

melingkari sebuah batang kecil dan akan menghasilkan 

medan magnet, jika kumparan tersebut dialirkan arus 

listrik. Sehingga batang besi dalam kumparan tersebut 

menjadi bersifat magnet selama di aliri arus listrik. [2] 

(Eko Ihsanto dan Imam Buchori.2017) 

 

https://media.neliti.com/media/publications/165517-ID-disain-dan-implementasi-sistem-monitorin.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/165517-ID-disain-dan-implementasi-sistem-monitorin.pdf
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Gambar 3. Solenoid Valve 

Sumber: 

https://media.neliti.com/media/publications/165517-ID-

disain-dan-implementasi-sistem-monitorin.pdf 

 

e. Internet Of Things (IoT) 

Internet of Things (IoT) adalah jaringan benda – benda 

fisik atau “things” yang tertanam (embedded) dengan 

sistem elektronik, perangkat lunak, sensor dan 

konektivitas dan memungkinkannya untuk mencapai 

nilai yang lebih besar dan layanan dengan saling 

bertukar data antar produsen, operator dan atau 

perangkat lain yang saling terhubung. Untuk 

membangun sistem Internet of Things membutuhkan 

komponen yaitu device connection dan data sensing. [3]  

 

f. App Inventor 2 (AI2) 

App inventor 2 merupakan Integrated Development 

Environment (IDE) generasi kedua dari App Inventor 

yang di kelola oleh Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). AI2 berbasis cloud yang di akses 

menggunakan internet browser. Masuk dalam kategori 

visual programming, AI2 menggunakan block puzzle 

yang disusun untuk menjadi rangkaian kode. [4]  

 

 
 

Gambar  4. App Inventor 

Sumber: ai2.appinventor.mit.edu 

 

2.2 Blok Diagram dan Diagram Alir  

Perancangan sesuai Blok Diagram (Gambar 5) dan 

realisasi keseluruhan model mengikuti diagram alir atau 

sesuai Flowchart (Gambar  ) 

 

 
 

Gambar 5. Diagram Blok Sistem 

 

Sensor flow mendeteksi debit air yang mengalir 

melewati pipa, data yang telah di dapat oleh sensor flow 

akan di kirim ke NodeMCU sehingga akan di proses 

apakah hasil flowsensor input sama dengan output jika 

ada perbedaan maka relay akan memutus arus menuju 

solenoid valve. Data dari Node MCU juga di kirim ke 

internet sehingga bisa di monitoring dengan android. 

 

 

Start

Apakah data dari 

flowsensor input sama 

dengan output?

TIDAK

YA

Data dari 

NodeMCU di 

kirim ke internet 

dan di tampilkan 

oleh Android

End

Pompa 
dinyalakan, 
flowsensor 
mendeteksi 

debit air yang 
mengalir

Data yang di 
dapat dari 

flowsensor di 
kirim ke 

NodeMCU

Relay akan 

memutus arus 

menuju solenoid 

valve

 
 

Gambar 6. Flowchart sistem 

 

2.3 Rangkaian Skematik 

https://media.neliti.com/media/publications/165517-ID-disain-dan-implementasi-sistem-monitorin.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/165517-ID-disain-dan-implementasi-sistem-monitorin.pdf
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Gambar 7. Skematik sistem 

 

1. NodeMCU 

ESP8266 

: Memproses seluruh data masukan 

dari flowsensor YF-B5. Kemudian 

mengolah data tersebut sehingga 

menghasilkan keluaran berupa 

aktuator berupa ON-OFF relay 

serta mengirim hasil pembacaan ke 

cloud web. Menerima perintah dari 

aplikasi android untuk monitoring 

pipa secara otomatis dan memantau 

kebocoran pipa. 

2. Flowsensor 

YF-B5 

: Sensor ini dapat mendeteksi debit 

air sebesar F=6.6*Q(Q=L/MIN). 

3. Modul Relay 

2 Channel 

: Sebagai switch untuk 

menghidupkan dan mematikan 

solenoid valve  

4. Solenoid 

valve 

: Aktuator buka-tutup aliran air pada 

pipa 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
 

3.1. Pengujian flowsensor 1 

 

Tabel 1. Data hasil flowsensor 1 

No. Time Nilai “debit air 1” 

1 16:05:00 30 L/min 

2 16:05:01 30 L/min 
3 16:05:02 30 L/min 
4 16:05:03 30 L/min 
5 16:05:04 24 L/min 

6 16:05:05 24 L/min 

7 16:05:06 30 L/min 

8 16:05:07 30 L/min 

9 16:05:08 30 L/min 
10 16:05:09 30 L/min 
11 16:05:10 30 L/min 
12 16:05:11 30 L/min 
13 16:05:12 30 L/min 
14 16:05:13 30 L/min 
15 16:05:14 30 L/min 
16 16:05:15 30 L/min 
17 16:05:16 24 L/min 

18 16:05:17 24 L/min 

19 16:05:18 30 L/min 

20 16:05:19 30 L/min 

 

Rata-rata nilai debit air (24×4)+(30×16)

20
= 28.8 L/min 

 

Tabel 2. Data hasil flowsensor 2 dan 3 sebelum 

kebocoran palsu 

No. Time Nilai “debit 

air 2” 

Nilai “debit 

air 3” 

1 16:17:01 13 L/min 14 L/min 

2 16:17:02 13 L/min 14 L/min 

3 16:17:03 13 L/min 14 L/min 

4 16:17:04 13 L/min 14 L/min 

5 16:17:05 13 L/min 14 L/min 

6 16:17:06 13 L/min 14 L/min 

7 16:17:07 13 L/min 12 L/min 

8 16:17:08 13 L/min 12 L/min 

9 16:17:09 13 L/min 12 L/min 
10 16:17:10 13 L/min 14 L/min 

11 16:17:11 13 L/min 12 L/min 

12 16:17:12 13 L/min 12 L/min 

13 16:17:13 13 L/min 12 L/min 

14 16:17:14 13 L/min 12 L/min 
 

Rata-rata nilai 

debit air 
= 

(𝟏𝟑×𝟏𝟒)

𝟏𝟒
 

= 13 L/min 

= 
(𝟏𝟐×𝟕)+(𝟏𝟒×𝟕)

𝟏𝟒
 

= 13 L/min 

Tabel diatas adalah data dari  flowsensor 2 dan 

flowsensor 3 selama 14 detik dan tidak ada kebocoran. 

Namu pada detik ke-15 penulis mengadakan kebocoran 

palsu, dengan cara membuka keran air yang terpasang 

pada satu percabangan pipa dengan flowsensor 2. Tabel 

dibawah ini adalah data lanjutan dari pengujian ke-3 

dimulai dari detik ke-15 dan adanya kebocoran palsu 

pada daerah flowsensor 2.   

 

Tabel 3. Data hasil flowsensor 2 setelah terjadi 

kebocoran palsu 

No. Time Nilai “debit 

air 2” 

Nilai “debit 

air 3” 

15 16:17:15 7 L/min 14 L/min 

16 16:17:16 5 L/min 14 L/min 

17 16:17:17 3 L/min 14 L/min 

18 16:17:18 3 L/min 14 L/min 

19 16:17:19 3 L/min 14 L/min 

20 16:17:20 3 L/min 14 L/min 

21 16:17:21 3 L/min 14 L/min 

22 16:17:22 3 L/min 14 L/min 

23 16:17:23 3 L/min 14 L/min 

24 16:17:24 3 L/min 14 L/min 

25 16:17:25 3 L/min 14 L/min 

26 16:17:26 3 L/min 14 L/min 

27 16:17:27 3 L/min 14 L/min 

28 16:17:28 3 L/min 14 L/min 

29 16:17:29 3 L/min 14 L/min 

30 16:17:30 3 L/min 12 L/min 
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Rata-rata nilai 

debit air 
= 

𝟕+𝟓+(𝟑×𝟏𝟒)

𝟏𝟔
 

= 3.4 L/min 

= 
(𝟏𝟒×𝟏𝟓)+𝟏𝟐

𝟏𝟔
 

= 13.9 L/min 

Tampilan pada android 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan pada layar smartphone 

 

Kesimpulan  

 
1. Setelah terjadi kebocoran palsu dimulai dari detik 

ke-15 pada tabel 3 nilai debit air 2 menurun drastis 

9.6 L/min sedangkan nilai debit air 3 naik 0.9 

L/min. Sehingga terdeteksi terjadinya kebocoran 

pada pipa 1. 

2. Hasil ukur dari tiap flowsensor untuk ditampilkan 

di serial monitor membutuhkan delay sekita 0.5 

detik. 
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ABSTRAK 

 
TENS adalah singkatan dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Stimulasi Saraf Listrik 

Transkutan) Transkutan berarti "di kulit". Dalam istilah sederhana, unit TENS merangsang syaraf Anda 
dengan arus listrik melalui kulit Anda. Gelombang  pulsa elektrik yang dimodifikasi kemudian 
dilewatkan dari unit TENS, melalui kabel dan elektroda utama, ke saraf yang terletak di bawah 
permukaan kulit. Ia bekerja pada saraf superfisial dan spinal yang melintas ke otak. TENS adalah alat non 
invasif untuk membantu mereduksi  rasa sakit.  

Mode Setting terapi TENS, Normal,, Modulasi dan Burst. Mode Stimulasi Normal pada pengaturan 
frekuensi dan lebar pulsa konstan dengan pereda nyeri yang paling umum digunakan atau akut melalui 
efek gating. Mode Stimulasi Modulasi dimana frekuensi bervariasi antara pengaturan yang berbeda dan 
menggunakan siklus untuk membantu mengurangi adaptasi saraf. Ini berguna untuk pereda nyeri akut dan 
kronis. Mode Stimulasi Burst berguna dalam pereda nyeri kronis.  

Unit TENS akan mengirim sinyal pulsa pereda rasa sakit dengan lebar pulsa 175us hingga 200us, 
mengatur Pulse Rate (Frekuensi) adalah jumlah pulsa listrik yang akan Anda rasakan dalam satu detik, 
Frekuensi diukur dalam Hertz (Hz). Pereda nyeri dapat terjadi pada berbagai frekuensi. Nyeri akut 
biasanya paling efektif antara 80 dan 120 Hz. Nyeri kronis juga dapat mengambil manfaat dari 
pengaturan yang lebih rendah 2 hingga 10Hz yang menstimulasi pelepasan endorphin. Pengaturan antara 
35 dan 50Hz biasanya digunakan untuk merangsang otot untuk memperkuat atau bahkan relaksasi. 
Pengaturan pengunaan direkomendasikan: Nyeri akut (80 hingga 120Hz) selama 30 hingga 60 menit 
hingga empat kali sehari; Stimulasi otot dan relaksasi  (35-50Hz) selama 20 hingga 30 menit hingga dua 
kali sehari, Nyeri kronis (2 hingga 10Hz) selama 30 hingga 60 menit hingga satu kali sehari. Secara 
umum  anda dapat menggunakan mesin TENS dengan aman sesering yang anda mau, biasanya selama 
30-60 menit hingga 4 ~ 6 kali sehari 

Kata kunci :  gelombang pulsa elektrik, pulse rate, nyeri akut, nyeri kronis, relaxsasi.  

 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan 

emosional yang tidak nyaman dan berkaitan 

dengan kerusakan jaringan atau berpotensi 

merusak jaringan. Definisi tersebut berdasar sari 

sifat nyeri yang merupakan pengalaman 

subyektif dan bersifat individual. Dengan dasar 

ini dapat dipahami adanya kesamaan penyebab 

tidak secara otomatis menimbulkan perasaan 

nyeri yang sama, termasuk pada kasus paska 

operasi, dan rehabilitasi medik. 

Adanya kerusakan jaringan akan 

mengaktifkan reseptor nyeri dan menimbulkan 

proses respon peradangan lokal dengan 

dikeluarkannya berbagai mediator dan sel-sel 

pertahanan tubuh (immun). Disamping reaksi 

peradangan lokal, nyeri juga akan mengaktifkan 

saraf–saraf simpatis berupa keluarnya keringat 

berlebihan dan respon metabolisme yang 

meningkat. 
Transcutaneus Elektrical Nerve Stinulation 

(TENS). TENS adalah salah satu modalitas atau 
teknik Fisioterapi untuk mengurangi nyeri 

mailto:ane_prast@univpancasila.ac.id
mailto:noor.suryaningsih@univpancasila.ac.id
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dengan menggunakan energi listrik yang sudah 
dimodifikasi untuk merangsang sistem saraf. 
TENS mampu mengaktivasi serabut saraf, baik 
serabut saraf berdiameter besar maupun kecil 
yang akan menyampaikan berbagai informasi 
sensoris ke sistem saraf pusat. Efektifitas TENS 
dapat diterangkan lewat teori “Gerbang 
Kontrol“ dari Melzack dan Wall. TENS yang 
diaplikasikan dengan intensitas komfortabel akan 
mengaktivasi serabut saraf tipe Aά dan Aβ yang 
selanjutnya memfasilitasi interneuron substansia 
gelatinosa sehingga nyeri akan diblokir oleh 
stimulasi listrik lewat penutupan gerbang yang 
berakibat terhentinya masukan afferent diameter 
kecil. 

TENS juga akan meningkatkan aliran darah 
yang berfungsi untuk mengangkut materi yang 
berpengaruh terhadap nyeri seperti bradikinin, 
histamine dan materi / zat P. Mekanisme lain 
yang dapat dicapai oleh TENS adalah 
mengaktivasi sistem saraf otonom yang akan 
menimbulkan tanggap rangsang vasomotor yang 
selanjutnya dapat mengubah kimiawi jaringan. 

 

2. METODOLOGI 
Aplikasi TENS menggunakan elektrode yang 

ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi pasien. Sebelumnya, juga 

akan ditentukan bentuk pulsa, durasi, frekuensi, 

waktu terapi, dan intensitas yang disesuaikan 

dengan kondisi pasien. 
Penempatan elektrode TENS tidak terbatas 

pada daerah sekitar nyeri saja. Untuk 
menentukan letak dan metode penempatan 
TENS, harus memahami anatomi, prinsip 
fisiologi, serta patologi dari kondisi yang 
bersangkutan. Pengertian dasar tentang pola 
nyeri, sindroma dari berbagai jaringan yang bisa 
merupakan sumber nyeri merupakan suatu hal 
yang sangat penting untuk dipahami dalam 
kaitannya dalam pemasangan elektrode. 
 
 
2.1. Pemasangan elektrode pada atau di 
sekitar nyeri.  

Cara ini merupakan cara paling mudah dan 
paling sering digunakan sebab metode ini dapat 
langsung diterapkan pada daerah nyeri tanpa 
memperhatikan karakter nyeri ataupun letak 
paling optimal dalam hubungannya 
dengan jaringan penyebab nyeri. 
 
2.2. Segmen sumsum tulang belakang.  

Satu elektrode diletakkan pada level spinal 
sedangkan yang lainnya diletakkan pada 
dermatom yang berhubungan, motor point atau 
trigger point. 
 

 
 

Gambar 1. Letak Elektroda TENS pada tubuh. 

 

 

2.3. Dosis terapi 
Pemberian TENS diberikan dengan intensitas 

yang comfortable, dengan terapi sepuluh sampai 
lima belas menit. Frekuensi terapi sehari sekali 
atau sehari dua kali. 
 
 
2.4. Kontra Indikasi 

Relatif tidak ada. Penempatan elektrode di 
sekitar luka incisi (kontra indikasi relatif) 
 
 
2.5. Efek samping 

Elektrical shock, hal ini sering terjadi jika 
intensitas dinaikkan secara mendadak. Untuk itu 
kenaikan intensitas dilakukan secara perlahan – 
lahan sampai batas rasa nyaman. 

 

 

3. LANDASAN TEORI  

Penelitian ini merupakan penelitian kuan-
tititatif guna mendapatkan gambaran tentang 
pengaruh terapi TENS dan exercise terhadap 
nyeri pada penderita frozen shoulder. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre 
test dan post test group dengan quasi experiment, 
dimana setiap sampel akan mendapat perlakuan 
penilaian sebelum dan setelah intervensi terapi. 
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3.1. Jumlah Sampel 
Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 

30 responden yang merupakan pasien dengan 
frozen shoulder di Instalasi Rehabilitasi RSUD. 

Sampel ini dibagi dalam dua kelompok 
masing masing 15 sampel dengan ketentuan 15 
sampel diberikan intervensi (TENS dan exercise) 
dan 15 sampel sebagai variabel kontrol. 
Penderita stroke pada fase baseline diukur derajat 
nyeri. Pada fase tindakan diberikan TENS dan 
exercise. Setelah fase tindakan, dilakukan 
pengukuran derajat nyeri lalu dilihat perbedaan 
nyeri antara sebelum maupun sesudah terapi 
TENS dan exercise serta dilakukan pengukuran 
nyeri untuk menilai pengaruh terapi TENS dan 
exercise terhadap pengurangan nyeri pada 
penderita stroke. 
 
3.1.1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
penderita nyeri pada stroke yang mendapatkan 
intervensi terapi TENS dan exercise di Instalasi 
Rehabilitasi Medik dengan usia 40-60 tahun 
dengan inflamasi degeneratif seperti karena 
faktor predisposisi seperti usia, trauma berulang 
(repetitive injury), diabetes mellitus, 
kelumpuhan, pasca operasi payudara atau dada 
dan infark miokardia, dari dalam sendi 
glenohumeral (tendonitis bicipitalis, infalamasi 
rotator cuff, fracture) atau kelainan ekstra 
articular (cervical spondylisis, angina pectoris). 
2. Sampel 
Penentuan sampel menggunakan purposive 
sampling, dengan mengambil keseluruhan 
jumlah populasi yang ada yang memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi sesuai standar 
penelitian. Kriteria inklusi meliputi: 

a. Hasil assesmen dinyatakan  positif penderita 
    nyeri   pada    frozen   shoulder     oleh   Ahli 
    Rehabilitasi Medik. 
b. Penderita bersedia menjadi obyek penelitian. 
c. Tidak   mempunyai    komplikasi      penyulit 
   degeneratif dan gangguan neurologis lainnya. 
d. Penderita    tidak     mendapatkan   medika- 
    mentosa analgesik dari pihak ke-3. 
e. Bersedia    mengikuti    program    penelitian 
    sampai akhir. 

 
Sedangkan kriteria eksklusi meliputi : 

a. Hasil assesmen oleh Ahli Rehabilitasi Medik 
    tidak dinyatakan nyeri atau nyeri tapi bukan 
    karena faktor frozen shoulder. 
b. Penderita    tidak   bersedia   menjadi   obyek 
    penelitian. 
c. Mempunyai komplikasi penyulit degeneratif 
    dan gangguan neurologis lainnya. 
d. Sebelumnya penderita   mendapatkan  peng- 
    obatan dengan obat analgesik. 

 

3.2. Variabel Penelitian 
3.2.1. Variabel bebas (independent variable) 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah terapi 
TENS dan exercise. 
 
3.2.2. Variabel terikat (dependent variable) 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nyeri 
pada penderita stroke. 

 
 

3.3. Definisi Konseptual 
3.3.1. Nyeri, didefinisikan sebagai rasa sakit atau 
sama dengan dolor atau algia. (Ramali 
Pamoendjan, 2000). 
 
3.3.2. Transuctaneous Electrical Nerve 
Stimulation (TENS) merupakan suatu cara 
penggunaan energi listrik guna merangsang 
sistem saraf melalui permukaan kulit dan terbukti 
efektif untuk mengurangi berbagai tipe nyeri. 
(Meryl Roth, 1992). TENS mampu mengaktivasi 
baik serabut saraf berdiameter besar maupun 
berdiameter kecil yang akan menyampaikan 
berbagai informasi sensoris ke sistem saraf pusat. 
 
3.3.3. Exercise, merupakan kegiatan fisik yang 
diberikan atau diajarkan kepada seseorang untuk 
meningkatkan kemampuan dalam kebebasan 
bergerak dan fungsi anggota tubuh didasarkan 
pada anatomi, fisiologi, kinesiologi. (Kissaer dan 
Colley, 1996). 
 
 

3.4. Definisi Operasional 
3.4.1. Nyeri, didefinisikan sebagai rasa sakit 
yang dialami oleh penderita dengan frozen 
shoulder di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD. 
 
3.4.2. TENS adalah modalitas stimulasi elektrik 
dengan berbagai modifikasi dan suatu alat 
khusus yang mempengaruhi reseptor kutan untuk 
menghasilkan efek terapeutik yang diharapkan 
(mengurangi nyeri). Prosedur TENS (Gad Alon, 
1994) yang digunakan pada penelitian adalah : 

 

1) Parameter stimulasi : 

    Bentuk gelombang : bipasik  

    Durasi Fase : 20 - 200 us Frekuensi : 20 pps 

    Intensitas : timbul konstraksi otot minimal 

2) Modulasi arus : burst 

3) Penempatan elektroda : bipolar diatas titik 

     nyeri. 

4) Lamanya terapi : 30 menit ~ 60 menit. 

 

3.4.3. Exercise, merupakan kegiatan fisik yang 

diberikan atau diajarkan kepada seseorang untuk 
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meningkatkan kemampuan dalam kebebasan 

bergerak dan fungsi anggota tubuh didasarkan 

pada anatomi, fisiologi, kinesiologi. 
 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran nyeri pada penelitian ini 

menggunakan Visual Analogue Scale (VAS) 

yaitu dilakukan dengan menggunakan garis lurus 

sepanjang 100mm, (Dowell and newell, 1996). 

Kedua ujung garis diberi kode tidak nyeri (angka 

0) dan ujung lainnya diberi kode nyeri sangat 

hebat (angka 100). Pasien diminta untuk 

memberi tanda pada garis tersebut untuk 

mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan. Jarak 

antara titik yang yang ditunjukkan pasien diukur 

dan hasilnya merupakan nilai nyeri. Dalam VAS 

pengukuran dilakukan sebelum intervensi terapi 

(TENS dan exercise) pertama dan setelah 

intervensi terapi (TENS dan exercise) ke 6. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantititatif guna mendapatkan gambaran tentang 

pengaruh terapi TENS dan exercise terhadap 

nyeri pada penderita frozen shoulder. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre 

test dan post test group dengan quasi experiment, 

dimana setiap sampel akan mendapat perlakuan 

penilaian sebelum dan setelah intervensi terapi. 

Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 30 

responden yang merupakan pasien dengan frozen 

shoulder di Instalasi Rehabilitasi Medik. Sampel 

ini dibagi dalam dua kelompok masing masing 

15 sampel dengan ketentuan 15 sampel diberikan 

intervensi (TENS dan exercise) dan 15 sampel 

sebagai variabel kontrol. Adapun gambaran 

karateristik responden dalam penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut : 

 

4.1. Distribusi responden menurut usia 

Distribusi responden berdasarkan usia dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan usia. 

 

 
 
 
Tabel 1. mendiskripsikan bahwa distribusi 

responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden berumur 60 – 65 tahun 
yaitu sebanyak 8 orang (26,6%) dan yang 
sebagian kecil berumur 41-45 tahun yaitu 
sebanyak 2 orang (6,60%). 
 
 

4.2. Karakteristik reponden menurut 
jenis kelamin. 
Karakteristik responden menurut jenis kelamin 
dapat ditampilkan sebagai berikut : 
 
Tabel 2. Karakteristik reponden menurut jenis 
kelamin. 
 

 
 
 
Tabel 2 mendiskripsikan bahwa karateristik 
responden berdasarkan jenis kelamin menunjuk-
kan bahwa sebagian besar responden adalah wanita 
yaitu sebesar 18 orang (60%) dan sisanya 
sebanyak 12 (40%) adalah pria. 

 

 

4.3.Karakteristik responden 

berdasarkan lama menderita sakit 
Distribusi responden berdasarkan lama menderita 

sakit ditampilkan pada gambar sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan lama 

menderita sakit. 

 

 
 
 
Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa distribusi 
responden berdasarkan lama menderita sakit dari 
data yang ada menunjukkan bahwa sebagaian 
besar responden sudah menderita sakit sebanyak 
10 orang (33,33%) dan terdapat 4 orang (13,33%) 
menderita sakit selama kurang dari 3 bulan. 
 
 

4.4. Unit TENS 
Mengunakan tegangan  9 volt yang 

menghasilkan pereda rasa sakit berupa pulsa 
elektrik. Baik dua (single channel) atau empat 
(dual channel) elektroda perekat diri diterapkan 
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pada kulit dan melekat pada unit TENS dengan 
kabel sebagai konektor. Gelombang pulsa elektrik 
yang dimodifikasi kemudian dilewatkan dari unit 
TENS, melalui kabel dan elektroda utama, ke saraf 
yang terletak di bawah permukaan kulit. Ia bekerja 
pada saraf superfisial dan spinal yang melintas ke 
otak. TENS adalah alat non invasif untuk 
membantu mereduksi  rasa sakit. Aplikasi mesin 
TENS secara rutin rata-rata dapat mengurangi rasa 
sakit 4 hingga 6 jam setelah penggunaan. TEN 
dianggap sebagai alat penghilang rasa nyeri 
dengan penggunaan jangka panjang;  

Mode Setting TENS, Normal,, Modulasi dan 
Burst. Mode Stimulasi Normal pada pengaturan 
frekuensi dan lebar pulsa konstan dengan pereda 
nyeri yang paling umum digunakan atau akut 
melalui efek gating. Mode Stimulasi Modulasi 
dimana frekuensi bervariasi antara pengaturan 
yang berbeda dan menggunakan siklus untuk 
membantu mengurangi adaptasi saraf. Ini berguna 
untuk pereda nyeri akut dan kronis. Mode 
Stimulasi Burst berguna dalam pereda nyeri 
kronis.  

Unit TENS akan mengirim sinyal pulsa 
pereda rasa sakit dengan lebar pulsa 175us hingga 
200us, mengatur Pulse Rate (Frekuensi) adalah 
jumlah pulsa listrik yang akan Anda rasakan dalam 
satu detik, Frekuensi diukur dalam Hertz (Hz). 
Pereda nyeri dapat terjadi pada berbagai frekuensi. 
Nyeri akut biasanya paling efektif antara 80 dan 
120 Hz. Nyeri kronis juga dapat mengambil 
manfaat dari pengaturan yang lebih rendah 2 
hingga 10Hz yang menstimulasi pelepasan 
endorphin. Pengaturan antara 35 dan 50Hz 
biasanya digunakan untuk merangsang otot untuk 
memperkuat atau bahkan relaksasi. Pengaturan 
pengunaan direkomendasikan: Nyeri akut (80 
hingga 120Hz) selama 30 hingga 60 menit hingga 
empat kali sehari; Stimulasi otot dan relaksasi  (35-
50Hz) selama 20 hingga 30 menit hingga dua kali 
sehari, Nyeri kronis (2 hingga 10Hz) selama 30 
hingga 60 menit hingga satu kali sehari. Secara 
umum  anda dapat menggunakan mesin TENS 
dengan aman sesering yang Anda mau, biasanya 
selama 30-60 menit hingga 6 kali sehari 
 
 

4.5. Hasil Pengujian Statistik 

Deskriptif 
Uji statistik yang digunakan meliputi statistik 

deskriptif dan diperoleh data berupa mean dan 

deviasi standar dari varibel-variabel yang ada 

pada penelitian ini. Data-data tersebut 

ditunjukkan dalam tabel 4 sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4. Statistik Deskriptif 

 

 
 

 

Tabel 4. menunjukkan mean variabel 

independent dengan perlakukan sebelum 

intervensi (TENS dan Exercise) menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 48,67 dan standar deviasi 

15,52, dan setelah perlakukan nilai rata-rata 

sebesar 15,33 dan standar deviasi 10,77. 

Sedangkan pada variable kontrol sebelum 

sebesar 48,67 dengan standar deviasi 10,08 dan 

setelah nilai rata-rata sebesar 44,67 dengan 

standar deviasi sebesar 10,47. 

 

 

5. KESIMPULAN 

1. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantititatif guna mendapatkan gambaran tentang 
pengaruh terapi TENS dan exercise terhadap 
nyeri pada penderita frozen shoulder. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre 
test dan post test group dengan quasi experiment. 
Sampel ini dibagi dalam dua kelompok masing 
masing 15 sampel dengan ketentuan 15 sampel 
diberikan intervensi (TENS dan exercise) dan 15 
sampel sebagai variabel kontrol. 
2. Statistik deskriptif, menunjukkan mean 
variabel independent dengan perlakukan sebelum 
intervensi (TENS dan Exercise) menunjukkan 
nilai rata-rata sebesar 48,67 dan standar deviasi 
15,52, dan setelah perlakukan nilai rata-rata 
sebesar 15,33 dan standar deviasi 10,77. 
Sedangkan pada variable kontrol sebelum 
sebesar 48,67 dengan standar deviasi 10,08 dan 
setelah nilai rata-rata sebesar 44,67 dengan 
standar deviasi sebesar 10,47. 
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IMPLEMENTASI ID CARD PADA LEARNING MANAJEMEN 

SISTEM SEBAGAI PENGAMAN GANDA 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pengamanan pintu ruang kelas berbasis arduino 

mega, untuk melihat efektifitas kemanan pintu ruang kelas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian 

perancangan dalam lingkup penelitian R&D (Penelitian dan Pengembangan). Data dikumpulkan berdasarkan 

observasi dan wawancara. Teknik analisis data dengan cara deskriptif. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 

implementasi pengaman pintu ruang kelas Politeknik Negeri Sriwijaya berbasis arduino mega dapat membantu 

dosen dalam meningkatkan kenyamanan pada ruang kelas dan berdasarkan hasil analisis secara deskriptif 

ditemukan bahwa perangkat tersebut dapat berjalan dengan efektif. Metode penunjang yang digunakan dalam 

sistem ini adalah sebuah sistem pengaman ganda. Dalam penelitian yang kami lakukan yaitu Implementasi ID 

Card Pada Learning Management Sistem Sebagai Pengaman Ganda Di Ruang Kelas Jurusan Teknik Elektro. 

Dimana sistem ini memanfaatkan ID Card (RFID) sebagai sistem pengamanan yang terhubung langsung 

menuju server. ID Card dalam sistem ini berperan sebagai input yang akan mentrigger mikrontroller untuk 

mengirimkan data yang diterima dari ID Card untuk di proses di dalam server. Setelah data di proses server, 

server akan memerintahkan mikrokontroler untuk memberikan input ke magnetic lock door.  

Kata Kunci: ID Card, Learnig Management, Mikrokontroller, Magnetic Lock Door  

ABSTRACT 

This study aims to implement the security of classroom doors based by Arduino Mega, it controls the 

effectiveness of classroom door security. This type of research is a type of design research within the 

scope of R & D research (Research and Development). Data is collected based on observation and 

interviews. The technique of analyzing data is descriptive. The results of the study indicate that the 

implementation of the classroom door security based on Arduino Mega at State Polytechnic of 

Sriwijaya can help lecturers to improve comfort in the classroom and based on the results of 

descriptive analysis it was found that the device can work effectively. The supporting method used in 

this system is a double safety system. In the research we conducted, about the Implementation of ID 

Cards in Learning Management Systems as Double Safeguards in the Classroom of the Department 

of Electrical Engineering. Where this system utilizes an ID Card (RFID) as a security system that 

connected directly to the server. The ID Card in this system acts as an input that will trigger the 

microcontroller to send data received from the ID Card to be processed on the server. After the data 

in the server process, the server will order the microcontroller to provide input to the magnetic lock 

door. 

Keywords: ID Card, Learnig Management, Mikrokontroller, Magnetic Lock Door  

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 

Politeknik merupakan salah satu Perguruan 

Tinggi yang menghasilkan lulusan yang siap kerja, 

terampil, kreatif dan jujur. Kegiatan praktis dan 

peningkatan keterampilan merupakan hal yang lebih 

diutamakan pada pendidikan di Politeknik Negeri 

Sriwijaya. Sarjana terapan (D4) elektro konsentrasi 

mekatronika merupakan salah satu program studi 

yang menggabungkan ilmu elektronika, mekanika 

dan informatika. Hal ini dapat diimplementasikan 

pada peralatan digital yang bisa membantu dan 

mempermudah pekerjaan manusia. Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) 

mailto:wijanarko_yudi@polsri.ac.id
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Mohamad Nasir menunjuk dua Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) di Sumatera Selatan (Sumsel), untuk 

menjadi kampus percobaan metode Online 

Learning di Indonesia. Dua  kampus negeri tersebut 

adalah Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) di 

Palembang dan Universitas Negeri Sriwijaya 

(Unsri) di Palembang [1].  Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri untuk Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk 

langkah awal Politeknik Negeri Sriwijaya akan 

menerapkan sistem LMS (Learning Management 

System) merupakan suatu sistem yang cenderung 

lebih  memfasilitasi kebutuhan institusi dimana tools 

dan konten belajar ditentukan oleh pengajar atau 

institusi, serta disimpan dan dikelola secara terpusat  

[2], dan salah satu dari sistem tersebut yaitu 

penggunaan RFID sebagai pengaman ganda dan 

juga  data pada ID Card sebagai databasenya. 

RFID (Radio Frequency Identification) 

adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk 

menyimpan atau menerima data secara jarak jauh 

dengan menggunakan suatu piranti yang bernama 

RFID tag atau transponders sedangkan menurut  

Hendi Handian Rachmat, Gilbert Allegro Hutabarat 

berdasarkan penelitiannya yang berjudul 

Pemanfaatan Sistem RFID Sebagai Pembatas 

Akses Ruangan, RFID dapat digunakan sebagai 

sistem keamanan menggunakan kartu identitas serta 

dapat digunakan dalam tiga posisi berbeda dengan 

jarak optimal sejauh 5 cm (vertical) dan 2 cm 

(horizontal) [3]. Suatu RFID tag adalah sebuah 

benda kecil, misalnya berupa sticker adesif dan 

dapat ditempelkan pada suatu barang atau produk. 

Salah satu aplikasi teknologi RFID adalah 

pemanfaatan dari RFID yang digunakan pada kartu 

Elektronik. Kartu Elektronik adalah kartu yang 

dilengkapi chip yang diterbitkan oleh instansi 

pelaksana. Kartu Elektronik menggunakan 

teknologi RFID untuk dapat menyimpan data berupa 

biodata, tanda tangan, pas photo dan minutiae sidik 

jari penduduk. Pada Kartu Elektronik  juga terdapat 

nomor seri unik (Unique Identifier) dari setiap kartu 

yang berbeda dengan kartu lainnya atau bisa disebut 

juga ID Card yang berisi nomor seri berbeda beda 

[4]. UID ini ditanamkan oleh instansi yang 

memproduksi chip RFID. Satu UID mewakili satu 

Kartu Elektronik atau sebagai identitas dari Kartu 

Elektronik tersebut. 

Selain itu juga akan dilengkapi dengan 

sistem menejemen energi terpadu dimana saat 

pendeteksian RFID di nyatakan valid maka lampu 

dan AC secara otomatis akan berfungsi. Dengan 

penerapan RFID dan fingerprint yang telah 

dilengkapi dengan berbagai inovasi baru ini akan 

sangat membantu sistem absensi dosen yang akurat 

dan aman serta dapat membantu dalam penghematan 

energi. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah :  

1. Prinsip kerja ID Card pada RFID sebagai 

sistem pengaman ganda. 

2. Bagaimana Merancang ID Card sebagai 

sebagai pengaman ganda.  

 
1.3 Urgensi Penelitian 

 

ID Card dirancang dengan menggunakan 

RFID Reader sebagai pembaca identitas berupa 

kode hexa dan decimal yang bisa dimanfaatkan 

sebagai data pengaman yang sulit untuk 

dimanipulasi, khususnya untuk pengaman ganda 

pada ruang kelas teknik elektro. Sistem pengaman 

ganda ini dirancang untuk dapat memahami tentang 

pembacaan pada ID Card dan bagaimana data 

tersebut sebagai suatu sistem pengaman ganda di 

ruang kelas teknik. 

1.4 Inovasi yang ditargetkan 

 

1. Sistem pengaman ganda dirancang untuk 

dapat memahami tentang kegunaan ID 

Card sebagai suatu sistem dari pengaman 

yang menggunakan kartu sebagai 

identitas. 
2. Sistem pengaman ganda menggunakan ID 

Card dan RFID sebagai modul yang berfungsi 

untuk mengindentifikasi kartu. 

3. Dari hasil Penelitian akan di publikasikan 

jurnal nasional dan dimasukkan sebagai  

tambahan pada buku bahan ajar. 
 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1.  RFID (Radio Frequency Identification Card) 

 

2.1.1.  Definisi RFID 

 

 Definisi (menurut Maryono) Identifikasi 

dengan frekuensi radio adalah teknologi untuk 

mengidentifikasi seseorang atau objek benda 

menggunakan transmisi frekuensi radio, khususnya 

125kHz, 13.65Mhz atau 800-900MHz. RFID 

menggunakan komunikasi gelombang radio untuk 

secara unik mengidentifikasi objek atau seseorang. 
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 Hal ini merupakan teknologi pengumpulan 

data otomatis yang tercepat dalam 

perkembangannya. Teknologi tersebut menciptakan 

cara otomatis untuk mengumpulkan informasi suatu 

produk, tempat, waktu, atau transaksi dengan cepat, 

mudah tanpa human error. RFID menyediakan 

hubungan ke data dengan jarak tertentu tanpa harus 

melihat secara langsung, dan tidak terpengaruh 

lingkungan yang berbahaya seperti halnya barcode. 

Identifikasi RFID bukan sekedar kode identifikasi, 

sebagai pembawa data, dapat di tulis dan diperbarui 

data di dalamnya dalam keadaan bergerak, pada 

gambar 2.1 dibawah ini merupakan salah satu modul 

RFID. 

 

 
 

Gambar 1.  RFID RC522 

Terdapat beberapa pengertian RFID Menurut 

Maryono yaitu : 

 RFID (Radio Frequency Identification) 

adalah sebuah metode identifikasi dengan 

menggunakan sarana yang disebut label 

RFID atau transponder (tag) untuk 

menyimpan dan mengambil data jarak 

jauh.  

 Label atau transponder (tag) adalah sebuah 

benda yang bisa dipasang atau dimasukkan 

di dalam sebuah produk, hewan atau 

bahkan manusia dengan tujuan untuk 

identifikasi menggunakan gelombang 

radio. Label RFID terdiri atas mikrochip 

silikon dan antena. 
(Lita Permata Sari, Rancang Bangun Robot Pelayan Surat 

Dengan Penunjuk Blok Alamat Yang Di Identifikasi 

Menggunakan Tag RFID (Software) ) [3] 

 

2.1.2.  Sistem RFID 

 

Suatu sistem RFID dapat terdiri dari 

beberapa komponen, seperti tag, tag reader, tag 

programming station, circulation reader, sorting 

equipment dan tongkat inventory tag. Keamanan 

dapat dicapai dengan dua cara. Pintu security dapat 

melakukan query untuk menentukan status 

keamanan atau RFID tag-nya berisi bit security yang 

bisa menjadi on atau off pada saat didekatkan ke 

reader station. 

Kegunaan dari sistem RFID ini adalah untuk 

mengirimkan data dari piranti portable, yang 

dinamakan tag, dan kemudian dibaca oleh RFID 

reader dan kemudian diproses oleh aplikasi 

komputer yang membutuhkannya. Data yang 

dipancarkan dan dikirimkan tadi bisa berisi beragam 

informasi, seperti ID, informasi lokasi atau 

informasi lainnya seperti harga, warna, tanggal 

pembelian dan lain sebagainya. Penggunaan RFID 

untuk maksud tracking pertama kali digunakan 

sekitar tahun 1980 an. RFID dengan cepat mendapat 

perhatian karena kemampuannya dalam men-

tracking atau melacak object yang bergerak. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, maka teknologi 

RFID sendiripun juga berkembang sehingga 

nantinya penggunaan RFID bisa digunakan untuk 

kehidupan sehari-hari. Dalam suatu sistem RFID 

sederhana, suatu object dilengkapi dengan tag yang 

kecil dan murah. Tag tersebut berisi transponder 

dengan suatu chip memori digital yang di dalamnya 

berisi sebuah kode produk yang sifatnya unik. 

Sebaliknya, interrogator, suatu antena yang berisi 

transceiver dan decoder, memancarkan sinyal yang 

bisa mengaktifkan RFID tag sehingga dia dapat 

membaca dan menulis data ke dalamnya. Ketika 

suatu RFID tag melewati suatu zone 

elektromagnetis, maka dia akan mendeteksi sinyal 

aktivasi yang dipancarkan oleh si reader. 

 

 

2.1.3.  Cara Kerja RFID 

 

Cara kerja dapat diterangkan sebagai berikut: 

Label tag RFID yang tidak memilik baterai 

antenalah yang berfungsi sebagai pencatu sumber 

daya dengan memanfaatkan medan magnet dari 

pembaca (reader) dan memodulasi medan magnet. 

Kemudian digunakan kembali untuk mengirimkan 

data yang ada dalam tag label RFID. Data yang 

diterima reader diteruskan ke database host 

computer. Reader mengirim gelombang 

elektromagnet, yang kemudian diterima oleh antena 

pada label RFID. Label RFID mengirim data 

biasanya berupa nomor serial yang tersimpan dalam 

label, dengan mengirim kembali gelombang radio ke 

reader. Informasi dikirim ke dan di baca dari label 

RFID oleh reader menggunakan gelombang radio. 

Dalam sistem yang paling umum yaitu sistem pasif, 

reader memancarkan energi gelombang radio yang 

membangkitkan label RFID dan menyediakan 

energi agar beroperasi. Sedangkan sistem aktif, 

baterai dalam label digunakan untuk memperoleh 

jangkauan operasi label RFID yang efektif, dan fitur 

tambahan penginderaan suhu. Data yang diperoleh / 

dikumpulkan dari label RFID kemudian dilewatkan 

/ dikirim melalui jaringan komunikasi dengan kabel 

atau tanpa kabel ke sistem komputer. Berikut cara 

kerja RFID gambar 2 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2iLTao9rZAhUMrY8KHVxcCcAQjRwIBg&url=http://www.dx.com/p/nfc-shield-rfid-rc522-rf-ic-card-sensor-module-s50-rfid-smart-card-for-arduino-uno-mega2560-383996&psig=AOvVaw1B9Har81tAsz8nywg4C434&ust=1520514400028301
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Gambar 2.  Cara Kerja RFID 

 

Antena akan mengirimkan melalui sinyal 

frekuensi radio dalam jarak yang relative dekat. 

Dalam proses transmisi tersebut terjadi 2 hal:  

1. Antena melakukan komunikasi dengan 

transponder, dan  

2. Antena memberikan energi kepada tag untuk 

berkomunikasi (untuk tag yang sifatnya 

pasif). 

Ini adalah kunci kehebatan teknologi RFID. Sebuah 

tag yang dipasang tidak menggunakan sumber 

energi seperti batere sehingga dapat digunakan 

dalam waktu yang sangat lama. Antena bisa 

dipasang secara permanent (walau saat ini tersedia 

juga yang portable) Bentuknya pun beragam 

sekarang sesuai dengan keinginan kita. Pada saat tag 

melewati wilayah sebaran antena, alat ini kemudian 

mendeteksi wilayah scanning. Selanjutnya setelah 

terdeteksi maka chip yang ada di tag akan ”terjaga” 

untuk mengirimkan informasi kepada antena. 

Keunggulan lainnya tag RFID bisa dibaca dalam 

segala kondisi dimana barcode atau alat 

semacamnya tidak mampu. 

1. Tag tidak harus ada di permukaan obyek  

2. Kecepatan pembacaan tag kurang dari 100 

mili detik 

3. Mampu membaca sejumlah tag pada saat 

hampir bersamaan (tidak harus satu-satu)  

[5]. 

 

2.2.  Kartu Elektronik 

 

Kartu Elektronik adalah kartu yang 

dilengkapi chip yang diterbitkan oleh sebuah 

perusahaan atau instansi. Kartu Elektronik 

menggunakan teknologi RFID untuk dapat 

menyimpan data berupa biodata, tanda tangan, pas 

photo dan minutiae sidik jari penduduk. Pada Kartu 

Elektronik juga terdapat nomor seri unik (Unique 

Identifier) dari setiap kartu yang berbeda dengan 

kartu lainnya. UID ini ditanamkan oleh instansi yang 

memproduksi chip RFID. Satu UID mewakili satu 

Kartu Elektronik atau sebagai identitas dari Kartu 

Elektronik tersebut. 

UID adalah sebuah susunan angka yang 

bersifat pseudo-random (acak-semu) yang 

digunakan di dalam banyak aplikasi perangkat 

lunak. UID yang dapat dibuat memang tidak dijamin 

unik, tetapi jumlah maksimum UID yang dapat 

dibuat adalah 2128, yang merupakan angka yang 

sangat besar sehingga kemungkinan angka yang 

dibuat dua kali mendekati nihil. 

 

 

Gambar 3.  Kartu Elektronik (Firmansyah Adi, 2016) 

2.3.  Arduino Mega 2560 

 

Arduino Mega 2560 adalah papan 

pengembangan mikrokontroller yang berbasis 

Arduino dengan menggunakan chip ATmega2560. 

Board ini memiliki pin I/O yang cukup banyak, 

sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya 

adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART 

(serial port hardware). Arduino Mega 2560 

dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah 

port USB, power jack DC, ICSP header, dan tombol 

reset. Board ini sudah sangat lengkap, sudah 

memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk 

sebuah mikrokontroller. Dengan penggunaan yang 

cukup sederhana, anda tinggal menghubungkan 

power dari USB ke PC anda atau melalui adaptor 

AC/DC ke jack DC.  

 

Tabel 1.  Spesifikasi Arduino Mega 2560 (arduino.cc, 

2016) 

 

Mikrokontroler Atmega 2560 

Tegangan 

Operasional 

5 Volt 

Input Voltage 

(disarankan) 

7 – 12 Volt 

Input Voltage 

(batas akhir) 

6 – 20 Volt 

Digital I/O Pin 54 buah, 6 diantaranya 

menyediakan pwm output 

Analog Input Pin 16 buah 

Arus Dc per Pin 

I/O 

20 mA 

Arus DC untuk pin 

3.3 V 

50 mA 

Flash Memory 256 KB, 8 KB telah 

digunakan untuk 

bootloader  

SRAM 8 KB (Atmega 2560) 

EEPROM 4KB (Atmega 2560) 

Clock Speed 16 MHz 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 
 
 

351 

 

Dimensi 101.5 mm x 53.4 mm 

Berat 37 g 

  

 
Gambar 4.  Arduino Mega 2560 

 

Pemrograman board Arduino Mega 2560 

dilakukan dengan menggunakan Arduino Software 

(IDE), Chip ATmega2560 yang terdapat pada 

Arduino Mega 2560 telah diisi program awal yang 

sering disebut bootloader. Bootloader tersebut yang 

bertugas untuk memudahkan untuk melakukan 

pemrograman lebih sederhana menggunakan 

Arduino Software, tanpa harus menggunakan 

tambahan hardware lain. Cukup hubungkan Arduino 

dengan kabel USB ke PC atau Mac/Linux, jalankan 

software Arduino Software (IDE), dan sudah bisa 

mulai memrogram chip ATmega2560. Lebih mudah 

lagi, di dalam Arduino Software sudah diberikan 

banyak contoh program yang di sediakan untuk 

belajar mikrokontroller. 

Arduino Mega 2560 Rev 3 telah dilengkapi 

dengan chip ATmega16U2 yang telah diprogram 

sebagai konverter USB to Serial. Firmware 

ATmega16U2 di load oleh DFU bootloader, dan 

untuk merubahnya dapat menggunakan software 

Atmel Flip (Windows) atau DFU programmer (Mac 

OSX dan Linux), atau menggunakan header ISP 

dengan menggunakan hardware external 

programmer. 

External power supply dapat diperoleh dari 

adaptor AC-DC atau bahkan baterai, melalui jack 

DC yang tersedia, atau menghubungkan langsung 

GND dan pin Vin yang ada di board. Board dapat 

beroperasi dengan power dari external power supply 

yang memiliki tegangan antara 6V hingga 20V. 

Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan 

dalam rentang tegangan ini. Beberapa pin power 

pada Arduino Mega 2560 :  

a. GND adalah ground atau negatif. 

b. Vin adalah pin yang digunakan jika ingin 

memberikan power langsung ke board 

Arduino dengan rentang tegangan yang 

disarankan 7V - 12V  

c. Pin 5V adalah pin output dimana pada pin 

tersebut mengalir tegangan 5V yang telah 

melalui regulator 3V3 adalah pin output 

dimana pada pin tersebut disediakan 

tegangan 3.3V yang telah melalui regulator  

d. IOREF adalah pin yang menyediakan 

referensi tegangan mikrokontroller.  

Biasanya digunakan pada board shield untuk 

memperoleh tegangan yang sesuai, apakah 

5V atau 3.3V  

Chip ATmega2560 pada Arduino Mega 2560 

Revisi 3 memiliki memori 256 KB, dengan 8 KB 

dari memori tersebut telah digunakan untuk 

bootloader. Jumlah SRAM 8 KB, dan EEPROM 4 

KB, yang dapat di baca-tulis dengan menggunakan 

EEPROM library saat melakukan pemrograman. 

Nilai maximum adalah 40mA, yang sebisa mungkin 

dihindari untuk menghindari kerusakan chip 

mikrokontroller 

Beberapa pin memiliki fungsi khusus :  

1. Serial, memiliki 4 serial yang masing-masing 

terdiri dari 2 pin. Serial 0 : pin 0 (RX) dan pin 

1 (TX). Serial 1 : pin 19 (RX) dan pin 18 

(TX). Serial 2 : pin 17 (RX) dan pin 16 (TX). 

Serial 3 : pin 15 (RX) dan pin 14 (TX). RX 

digunakan untuk menerima dan TX untuk 

transmit data serial TTL. Pin 0 dan pin 1 

adalah pin yang digunakan oleh chip USB-to-

TTL ATmega16U2    

2. External Interrupt, yaitu pin 2 (untuk 

interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 

(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 

(interrupt 3),  dan pin 21 (interrupt 2). 

Dengan demikian Arduino Mega 2560 

memiliki jumlah interrupt yang cukup 

melimpah : 6 buah. Gunakan fungsi 

attachInterrupt() untuk mengatur interrupt 

tersebut.  

3. PWM: Pin 2 hingga 13 dan 44 hingga 46, 

yang menyediakan output PWM 8-bit dengan 

menggunakan fungsi analogWrite()  

4. SPI : Pin 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 

dan 53 (SS) mendukung komunikasi SPI 

dengan menggunakan SPI Library  

5. LED : Pin 13. Pada pin 13 terhubung built-in 

led yang dikendalikan oleh digital pin no 13. 

Set HIGH untuk menyalakan led, LOW 

untuk memadamkannya. 

6. TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL) yang 

mendukung komunikasi TWI dengan 

menggunakan Wire Library  

oses Pengujian alat pengaman pintu ruang   
kelas menggunakan RFID ini dilakukan secara 

bertahap.Dengan menguji kinerja dari setiap 

komponen. Adapun pengujiannya sebagai berikut : 

1. Pengujian Push Button   
Pengujian ini dilakukan setelah RFID 

berada posisi on. Apabila push button di 

tekan berlogika 0 maka akan mengirimkan 

data ke arduino mega untuk mengaktifkan 

Relay dan mengaktifkan selenoid. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada tabel. 
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Tegangan Push Button  
 Dalam Keadaan 
   

Aktif (Volt)  Tidak aktif (Volt) 
   

0.1 V  4.9  V 
 

2. Pengujian Driver Relay 

 
 

Untuk mengetahui apakah relay dapat 

bekerja atau tidak. Pada saat sensor RFID 

melakukan verifikasi Nomor seri  yang telah 

terdaftar pada memory sensor RFID sesuai 

maka sensor akan mengirimkan data ke 

arduino mega dan mengaktifkan relay yang 

terhubung ke solenoid doorlock. 

Namun apabila Nomor Seri tidak sesuai 

atau belum terdaftar maka relay tidak aktif. 

Pada kondisi tersebut, sistem pada relay telah 

bekerja dengan baik. Pengukuran tegangan 

pada driver relay dapat dilihat pada Table 2. 

 
 
 
 
 

Tegangan Driver Relay  
Dalam Keadaan 

 
Aktif Tidak aktif 

(Volt) (Volt) 
4.85 V 0.01 

  

 

3. Pengujian Selenoid Doorlock   
Pengujian alat ini dilakukan dengan 

menghubungkan driver relay melalui terminal 

blok dengan selenoid doorlock. Apabila data 

RFID sesuai maka driver relay telah aktif 

sehingga otomatis selenoid doorlock akan aktif 

(open) dan pintu dapat terbuka. Sebaliknya, 

saat data RFID tidak sesuai maka relay dalam 

kondisi tidak aktif sehingga selenoid doorlock 

juga tidak aktif dan pintu tidak dapat dibuka. 

Pengukuran tegangan pada selenoid doorlock 

dapat dilihat pada Table 3. 

Tabel 3 
Tegangan Selenoid Doorlock  

Dalam Keadaan  

 Aktif (Volt) Tidak aktif (Volt) 

 23.45 0.01 

    
4.  Efektifitas   

Setelah pengujian dilakukan dengan 

melihat keberfungsian parangkat melalui 

pengukuran tegangangan yang ada pada 

masing-masing komponen sistem keamana 

ruangan tersebut. Selanjutnya dilakukan 

pengujian terhadap keefektifan perangkat ini 

dalam penggunaanya. Seperti respon RFID 

dalam mendeteksi Nomor Seri yang telah 

terdaftar. 

Respon arduino Mega dalam menerima 

informasi dari RFID dengan cepat, menambah 

user serta keberfungsian tombol push button. 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis 

tersbut ditemukan bahwa perangkat ini 

semuanya mudah dalam penggunaannya dan 

dapat membantu dosen dalam menjaga 

keamanan barang yang berada dalam ruangan. 

Selain itu, Apabila ruangan dibuka secara 

paksa maka program yang di arduino akan 

secara langsung menjalankan perintah terhadap 

sensor proximity sebagai inputan dan 

mengaktifkan buzzer sebagai indikatornya. 

Karena respon yang diberikan arduino 

mega dan RFID cepat serta tombol push button 

dapat berkerja dengan baik walupun sumber 

tegangan dari PLN putus dengan catuan 

cadangan yang telah disiapkan. Selain itu, user 

baru yang tidak terdaftar dalam data base tidak 

diberikan hak untuk masuk kedalam ruangan 

tersebut. 

 

5. Kesimpulan 

 
1. Sistem pengaman pintu ruang kelas 

Teknik Elektro yang terimplementasi 

menggunakan sensor fingerprint untuk 

scan data sidik jari dosen yang akan 

diteruskan ke rangkaian kontrol dengan 

arduino mega sebagai mikrokontrolernya 

dapat membantu meningkatkan pelayanan 

proses pembelajaran sebagaimana 

terjadwal pada ruang belajar secara 

maksimal.   
2. Berdasarkan hasil analisis secara 

deskriptif ditemukan bahwa perangkat 
tersebut dapat berjalan dengan efektif.  
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Abstrak 

 
Teknologi memicu manusia untuk terus berinovasi menciptakan alat yang mempermudah atau membantu pekerjaan 

manusia. Salah satu inovasi yang lagi marak dikembangkan adalah absensi dengan menggunakan fingerprint. Penelitian 

yang saya lakukan Perancangan Absensi Digital Sebagai Media Informasi dapat meningkatkan kedisiplinan setiap 

mahasiswa yang masuk kedalam kelas. di Gedung Kuliah Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya dengan 

menggunakan sistem fingerprint yang bisa mengirimkan data informasi absensi siswa dan dosen. Fingerprint ini 

merupakan absensi digital yang bisa merekam sidik jari. Sistem pengolah data presensi yang semula bersifat manual 

digantikan dengan sistem otomatis. Sistem ini memberikan kemudahan mahasiswa, dan dosen dalam presensi kehadiran 

disetiap pembelajaran dikelas. sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dan dosen dalam pembelajaran dikelas, 

dimana hal ini diharapkan bisa menghilangkan kecurangan yang sering terjadi di lingkungan jurusan Teknik Elektro, 

Agar pengolahan data absensi bisa dilakukan dengan cepat fingerprint harus terhubung dengan jaringan komputer dan 

web data dari fingerprint dapat terkirim secara real time dan dapat dilihat secara langsung pada tampilan smart tv.  

 

Keywords: Fingerprint, Absensi, Jadwal, Aplikasi 

 

Abstract 
 
Technology triggers people to continue creating the innovation tools that simplify or help the human works. One of the 

innovations that are increasingly being developed is the Absent using the Fingerprints Module. The research that I did is 

"Designing Digital Absention As Information Media" can increase the discipline of every student who enter the classes 

in the Electrical Engineering of Politeknik Negeri Sriwijaya Building using a fingerprint system that can send the data 

of attendance information to students and lecturers. Fingerprint Module is a digital attendance module that can record 

the fingerprints. The presence data processing system that was manual is replaced by this automatic system. This system 

provide convenience to the students, and the lecturers in attendance at each learning class. So that it can improve the 

discipline of students and lecturers in learning in class, where it is expected to eliminate cheating that often occurs in the 

Electrical Engineering department. For making the attendance data can be processed quickly, the fingerprint module 

must be connected to the computer network and fingerprint data that can be sent in real time, can be seen directly on the 

smart tv display 

 
Keywords: Fingerprint, Absensi, Aplikasition   

 

 

1. Pendahuluan 
 
Di gedung kuliah teknik elektro Politeknik Negeri 

Sriwijaya untuk memulai kegiatan kuliah menyalakan 

dan memadamkan lampu dan AC masih dilakukan 

secara manual. Hal ini menyebabkan pemborosan energi, 

karena pada saat dosen tidak masuk AC dan lampu akan 

tetap menyala, dan pada saat kegiatan kuliah telah 

selesai sering sekali terjadi lupa memadamkan AC dan 

lampu. Selain itu Absensi dosen untuk kehadiran dikelas 

juga di lakukan secara manual , meskipun selama ini  

absensi menggunakan fingerprint telah diterapkan 

sebagai kehadiran kantor. Hal ini di pandang tidak 

ekonomis dan efektif karena proses rekapilitasi 

kehadiran dosen masih dilakukan secara manual. 

Pendapat diatas dikuatkan dengan penelitian N. A. 

Muhammad dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa 

“ absensi dosen yang dilakukan secara manual dengan 

melakukan penandatanganan di lembar absensi yang 

dinilai kurang efektif karena tidak real time” [3]. Proses 

secara manual tersebut juga berdampak kepada 

pelayanan kepada mahasiswa maupun pelayanan 

menejemen untuk kesejahteraan dosen karena data tidak 
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real time. Hal ini dikuatkan penelitian G. P. Hartawan 

yang menyatakan “Untuk meningkatkan kualias kinerja 

dosen beberepa metode kehadiran dikembangkan salah 

satunya yaitu menggunakan RFID dan fingerprint” [4]. 

Dimana teknologi ini sedang marak digunakan di 

instansi maupun perguruan tinggi karena penerapan nya 

yang dianggap sangat membantu dalam pengelolaan 

kehadiran [5].  

 

Fingerprint  ini pertama kali digunakan pada tahun 

1960-an di Amerika Srikat tepatnya di Federal Bureau 

Investigation (FBI). Kemudian 1970-an sedikitnya 10 

perusahaan di dunia menggunakan teknologi ini, dan 

tahun 2009 fingerprint di terapkan di Universitas 

Nasional[2]. Efsensi menjadi dasar penggunaan 

penggunaan sistem identifikasi sidik jari di universitas 

atau perguruan tinggi lainnya, alat ini mendorong untuk 

menghemat waktu sekaligus menjamin keamanan. 

Tetapi Dengan demikian bukti kehadiran dosen bisa 

sangat membantu untuk mengevaluasi kinerja dosen [6]. 

RFID ditemukan pada tahun 1950-an, akan tetapi  RFID 

baru dipasarkan oleh perusahaan ini baru dimulai diawal 

tahun 1984[7]. RFID adalah suatu teknologi yang secara 

konseptual mirip dengan barcode yang bisa di jejali 

dengan aneka macam data atau informasi sesuai 

kebutuhan misalnya data pribadi seseorang [8].Tetapi 

kelemahan dari penggunaan absensi yang hanya 

menggunakan RFID saja adalah mudah di manipulasi, 

di sadap datanya dan saluran komunikasinya mudah di 

banjiri noise [9]. 

 

 

Metode Penelitian 
 

Untuk mendapatkan data yang akurat, valid dan relevan 

maka penulis melakukan pengumpulan sumber data 

menggunakan metode observasi, wawancara, 

kepustakaan. Sedangkan metode penelitian yaitu metode 

analisis, perancangan atau desain, Uji coba sistem dan 

implementasi sistem 

 

 

Eksperimental 
 

Database atau basis data adalah kumpulan data yang 

disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat 

diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak 

(program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Data 

sendiri merupakan fakta mengenai obyek, orang dan 

lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai (angka, deretan, 

karakter atau symbol). Database menjadi penting karena 

dapat digunakan untuk menghindari duplikasi data, 

hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data 

dan juga untuk memperbaharui yang kompleks. Sistem 

manajamen basis data diperlukan dalam proses 

mengimput atau memasukkan data dan mengambil data 

ke dan dari media storage data.Database merupakan 

salah satu komponen yang penting dalam sistem 

informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan 

informasi bagi para pemakai. Databse terdiri dari data 

yang akan digunakan atau diperuntukkan terhadap 

banyak user, dari masing-masing user akan 

menggunakan data tersebut sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Sebuah sistem yang berisi database disebut 

Sistem Manajemen Database (DBMS) Selain itu hingga 

saat ini, database memiliki berbagai jenis yang berbeda, 

yang tentunya sesuai dengan fungsi dan kegunaan 

masing-masing. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan 

dijelasankan berbagai jenis database tersebut.  

 

Berikut beberapa manfaat database : 

 Kecepatan Dan Kemudahan 

Database memiliki kemampuan dalam menyeleksi data 

sehingga menjadi suatu kelompok yang terurut dengan 

cepat. Hal inilah yang ahirnya dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan secara cepat. 

 

 Pemakaian Bersama-Sama 

Suatu database bisa digunakan oleh siapa saja dalam 

suatu perusahaan. Sebagai contoh database mahasiswa 

dalam suatu perguruan tinggi dibutuhkan oleh beberapa 

bagian, seperti bagian admin, bagian keuangan, bagian 

akademik. Kesemua bidang tersebut membutuhkan 

database mahasiswa namun tidak perlu masing-masing 

bagian membuat databasenya sendiri, cukup database 

mahasiswa satu saja yang disimpan di server pusat. 

Nanti aplikasi dari masing-masing bagian bisa 

terhubung ke database mahasiswa tersebut. 

 

 Kontrol Data Terpusat 

Masih berkaitan dengan point ke dua, meskipun pada 

suatu perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi 

tapi database yang diperlukan tetap satu saja. Hal ini 

mempermudah pengontrolan data seperti ketika ingin 

mengupdate data mahasiswa, maka kita perlu 

mengupdate semua data di masing-masing bagian atau 

divisi, tetapi cukup di satu database saja yang ada di 

server pusat. 

 

 Menghemat Biaya Perangkat 

Dengan memiliki database secara terpusat maka di 

masing-masing divisi tidak memerlukan perangkat 

untuk menyimpan database berhubung database yang 

dibutuhkan hanya satu yaitu yang disimpan di server 

pusat, ini tentunya memangkas biaya pembelian 

perangkat. 

 

 Keamanan Data 

Hampir semua Aplikasi manajemen database sekarang 

memiliki fasilitas manajemen pengguna. Manajemen 

pengguna ini mampu membuat hak akses yang berbeda-

beda disesuaikan dengan kepentingan maupun posisi 

pengguna. Selain itu data yang tersimpan di database 

diperlukan password untuk mengaksesnya. 
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 Memudahkan Dalam Pembuatan Aplikasi Baru 

 

Dalam poin ini database yang dirancang dengan sangat 

baik, sehingga si perusahaan memerlukan aplikasi baru 

tidak perlu membuat database yang baru juga, atau tidak 

perlu mengubah kembali struktur database yang sudah 

ada. Sehingga Si pembuat aplikasi atau programmer 

hanya cukup membuat atau pengatur antarmuka 

aplikasinya saja. 

 

Dengan segudang manfaat dan kegunaan yang dimiliki 

oleh database maka sudah seharusnya semua perusahaan 

baik itu perusahaan skala kecil apalagi perusahaan besar 

memilki database yang dibangun dengan rancangan 

yang baik. Ditambah dengan pemanfaatan teknologi 

jaringan komputer maka manfaat database ini akan 

semakin besar. 

 

Aplikasi Berbasis WEB 
 

Aplikasi berbasis web merupakan sebuah aplikasi yang 

mengunakan teknologi browser untuk menjalankan 

aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer (Remick, 

2011). Sedangkan meurut (Rouse, 2011) aplikasi web 

adalah sebuah program yang disimpan di Server dan 

dikirim melalui internet dan diakses melalui antarmuka 

browser. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

aplikasi web merupakan aplikasi yang diakses 

mengunakan web berowser melalui jaringan internet 

atau intranet. Aplikasi web juga merupakan suatu 

perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam 

bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak 

berbasis web seperti HTML, JavaScript, CSS, Ruby, 

Python, Php, Java dan bahasa pemrograman lainnya. 

Aplikasi Web Memiliki Keunggulan yaitu Sebagai 

Berikut : 

 Kita tidak perlu repot-repot menjalankan aplikasi 

berbasis web dimanapun kapanpun karena aplikasi 

berbasis web tidak perlu harus melakukan 

penginstalan. 

 Dapat dijalankan di sistem operasi manapun. Tidak 

perduli apakah kita menggunakan linux, windows, 

aplikasi berbasis web dapat dijalankan asalkan kita 

memiliki browser dan akses internet. 

 Dapat diakses lewat banyak media seperti: 

computer, handheld dan handphone yang sudah 

sesuai dengan standard WAP. 

 

Spesifikasi komputer yang digunakan  minimal bisa 

digunakan untuk aplikasi berbasis web, sebab di 

beberapa kasus, sebagian besar proses dilakukan di web 

server penyedia aplikasi berbasis web. 

 

 

 

 

 

Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 
 

Perancangan desain sistem Absensi ruang kelas, pada 

gambar 1 

 

 
Gambar 1.  Diagram Blok Desain absesnsi 

 

 

Sistem hardware mikrokontroller 

menggunakan Arduino 

 

 
 
Gambar 2. Desain Hardware  absesnsi  
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Diagram Learning Manajemen Sistem 

(LMS) 
 

 
 
Gambar 3 Flowchart Perancangan Perangkat Lunak 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Perancangan Database Sistem Data Flow Diagram 

(DFD) 

1. Diagram Konteks 

 

 

 
Gambar 4. Diagram Konteks yang dirancang 

 

2. Diagram Level Zero 

 

 
 
Gambar 5. Diagram Level Zero yang dirancang 

 

Perancangan database pada Server 

 
Perancangan database perlu dilakukan agar sistem 

absensi digital yang memberikan informasi melalui web 

bisa berjalan dengan baik dan lancar. Perancangan data 

base ini menggunakan aplikasi MySQL, sebagai 

berikut :  

 

 
 
Gambar 6. Contoh tampilan database dosen tampilan 

pada layar TV Smart 

 

Pada contoh tampilan tabel dosen terdapat 3 kolom yang 

berisikan no, NIDN dan Nama berikutnya terdapat  

tabel jadwal yang terdiri dari 5 kolom yaitu no, mata 

kuliah, jam keluar, jam masuk dan kelas. 
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Gambar 7. Contoh Tampilan database jadwal tampilan 

pada layar TV Smart 

Berikutnya data tabel dosen pengampu yang terdiri dari 

3 kolom yaitu, NO, NIDN dan MK. Dimana NIDN yang 

dimaksud adalah NIDN dosen yang mengajar di ruang 

kelas yang akan dijadikan untuk ruang pengujian. 

 

 
 
Gambar 8. Contoh tampilan data dosen pengampuh 

tampilan pada layar TV Smart 

 

Keempat tabel diatas dibuat melalui aplikasi Xampp dan 

PHP. Dari Ke empat tabel diatas, diantara yang satu 

dengan yang lain nya saling berkaitan dimana nanti 

tabel tersebut akan menjadi sebuah informasi real time 

yang akan tampil di WEB POLSRI 

 

 

 

 
Gambar 9. Hardware Sistem Absensi 

 

 

1. Aplikasi absensi menggunakan fingerprint di 

Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya 

maka, proses absensi menjadi lebih efisien sehingga 

pengolahan data kehadiran siswa maupun dosen 

dapat dilakukan dengan mudah. 

 

2. Pencocokan sidik jari untuk absensi memerlukan 

rentang waktu 200-300ms dan penempelan jari ke 

mesin fingerprint menjadi lebih lama pada pengujian 

sebelumnya kemungkinan dikarenakan kondisi 

fingerprint dan kecocokan program yang digunakan 

untuk proses scan sidik jarinya..  

 

3. Sistem informasi berbasis web memudahkan dalam 

pengolahan data terutama untuk merekapitulasi data 

dengan waktu yang lebih cepat di bandingkan 

dengan absensi manual. 
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1. Pendahuluan. 
  

Pengendalian motor  3 fasa penting dipelajari. 

Beberapa jenis proses di industri menggunakan 

motor  3 fasa, khususnya pada proses produksi. 

Motor 3 fasa sering digunakan untuk 

menggerakan alat – alat proses produksi, seperti 

conveyor , pompa , crane , dan lain – lain yang 

merupakan beban dari motor 3 fasa. 

Pengendalian motor 3 fasa dapat dilakukan 

melalui PLC namun dalam prosesnya 

diperlukan VFD untuk mengatur frekuensi 

input yang akan masuk ke motor 3 fasa. 

Frekuensi tersebut diatur sesuai dengan 

kebutuhan kecepatan motor agar dapat 

mengangkat beban yang dibutuhkan. 

 

Dalam modul pembelajaran motor 3 fasa 

dengan beban berbasis PLC, pengaturan 

kecepatan motor dilakukan secara manual 

dengan panel yang telah terintegrasi dengan 

modul berbasis PLC sebagai instrumen kontrol 

untuk VFD dalam menggerakkan motor 3 fasa. 

Programmable Logic Controller (PLC) 

dapat diartikan sebagai kontrol logika 

terprogram, memiliki “otak” berupa 

mikroprosessor. Digunakan sebagai pada 

otomasi proses industri seperti pengawasan 

dan pengontrolan mesin-mesin produksi. 

[Hadi, Mokh. Sholihul. 2017], Sedangkan 

Variable Frequency Drive (VFD) adalah 

alat yang digunakan untuk mengatur 

kecepatan putar motor AC dengan 

mengubah nilai frekuensi masukan yang 

menuju ke motor. Pengaturan frekuensi ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan kecepatan 

putar motor yang diinginkan agar power 

pada motor tetap konstan. [Baddruzzaman. 

2015] 
 

Diharapkan dengan adanya Modul 

Pembelajaran Motor 3 Fasa Berbasis PLC, 

dengan Beban, para mahasiswa dapat 

mempersiapkan diri serta menambah 

wawasan tentang penggunaan teknologi 

bagi industri atau dunia kerja. 

MODUL LATIH PENGATURAN MOTOR INDUKSI 3 FASA  

DENGAN VFD BERBASIS PLC  
 

Syaprudin1,  Darwin2 

 

Elektronika Industri, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta 

Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy Kampus UI Depok, 16425 

 

e-mail : syap_pnj@yahoo.com1, darwin_pnj@yahoo.com2 

 

Abstrak 

 

Variable Frequency Drive adalah suatu alat yng dipergunakan untuk mengkonversi tegangan dan 

arus searah menjadi tegangan bolak balik dengan keluaran tegangan dan frekuensi  yang dapat 

diatur (inverter). Dengan mempergunakan VFD dapat mengendalikan kecepatan motor yang 

bervariasi karena frekuensi input motor akan diatur dan dikendalikan. Pada modul pembelajaran 

ini VFD dioperasikan dengan kontrol Programmable Logic Controller (PLC). Untuk pengaturan 

kecepatan digunakan 3 tombol input yang masing – masing memiliki parameter frekuensi yang 

berbeda. Sebelumnya untuk mengoperasikan VFD harus dilakukan setting parameter terlebih 

dahulu sesuai dengan spesifikasi motor yang digunakan. Sehingga VFD dapat menghasilkan 

frekuensi yang bervariasi dan frekuensi inilah yang akan diinputkan ke motor sehingga 

kecepatan motor akan berubah-ubah sesuai dengan frekuensi yang diterima. Dengan 

menggunakan VFD dapat dihasilkan pengaturan kecepatan motor yang bervariasi serta 

kesetabilan putar motor walaupun sedang mengangkat beban. 

  



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

   

 
361 

2. Metode Penelitian. 
 

A. Perancangan Alat 

a. Deskripsi Alat 

Modul latih terdiri dari perancangan perangkat 

keras (hardware) perangkat lunak (software). 

Realisasi difokuskan pada instalasi PLC dan 

VFD sebagai instrumen kontrol. Sedangkan, 

perangkat lunak (software) yaitu pemrograman 

dengan menggunakan software cx programmer 

sebagai software program. 

 

b. Cara Kerja Alat 

Cara penggunaan Modul Latih Motor 3 Fasa 

dengan Beban berbasis PLC adalah dengan 

menekan push button yang telah terintegrasi 

dengan PLC untuk mengatur arah putaran 

motor (forward/reverse), dan start-stop pada 

motor 3 fasa. Sedangkan untuk mengatur 

kecepatan motor 3 fasa yang dipasangi beban, 

cukup dilakukan dengan menekan push button 

yang dapat mengatur hingga 4 tingkatan speed. 

Beban yang digunakan berbentuk silider 

berongga dan terbuat dari campuran semen dan 

logam seberat 2,5 kg. Pengaruh beban pada 

kinerja motor 3 fasa akan dianalisa dengan 

parameter kecepatan (rpm). Parameter tersebut 

akan diukur menggunakan sensor tachometer 

digital 

Di bagian atas modul terdapat push button 

sebagai input, 1 buah untuk start/reset, 2 buah 

push button untuk pengaturan arah gerak motor 

(forward/reverse), 3 buah push button untuk 

mengatur kecepatan yang berbeda pada motor 3 

fasa. Motor 3 fasa yang dipasangi beban dapat 

dilepas atau dipasang agar dapat 

membandingkan kinerja motor 3 fasa dalam 

keadaan tanpa beban dan terpasang beban. 

 

c. Diagram Blok 

Rancang bangun sistem pada Modul 

Pembelajaran Motor Induksi 3 fasa dengan 

Beban Berbasis PLC dapat dijelaskan pada 

gambar 1 

 

 

 
 

Keterangan Gambar 1: 
MCB       :    Pengaman sumber tegangan 

Push Button : input logic untuk PLC 

PLC : pembaca input 

VFD : pengatur kecepatan dan arah  

putar motor 

Kontaktor :  pengaman motor 

Motor 3 fasa : aktuator 

 

 

B. Realisasi Alat 

Realisasi Modul Latih Motor Induksi 3 fasa 

dengan Beban berbasis PLC dengan 

menginstalasi, pengkabelan, dan 

pemasangan modul. Pemrograman alat 

menggunakan software Cx-Programmer dan 

fitur settings pada VFD. 

 

a. Program PLC 

 
 

b. Pengaturan VFD 

Pengaturan Parameter Motor 

Pastikan VFD sudah menerima supply 3 

fasa dan semua kabel terpasang dengan 

baik. Maka pada HMI VFD akan tampak 

display seperti berikut ini yang berarti VFD 

siap untuk digunakan. 
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Untuk mengatur parameter motor disesuaikan 

oleh yang tertera di nameplate motor lalu 

masuk ke menu drC- melalui potensiometer 

pada VFD dan atur seperti tabel 1 dibawah ini : 

 

 
 

c. Pengaturan Parameter Dasar 

Pastikan VFD sudah menerima supply 3 fasa 

dan semua kabel terpasang dengan baik. Maka 

pada HMI VFD akan tampak display rdy yang 

berarti VFD siap untuk digunakan. 

Untuk mengatur parameter dasar disesuaikan 

dengan kebutuhan dari sistem yang dibuat. 

Pengaturan melalui potensiometer pada VFD 

dan atur seperti tabel 2 dibawah ini 

 

 
. 

 
 

 

d. Pengaturan Pilihan Control 

 Karena di dalam sistem ini 

menggunakan push button sebagai 

input, Pilihan Control haruslah secara 

Remote dan melalui terminal yang 

tersedia.  

 Pastikan VFD sudah menerima supply 3 

fasa dan semua kabel terpasang dengan 

baik. Maka pada HMI VFD akan 

tampak display rdy yang berarti VFD 

siap untuk digunakan. 

 Pilih menu ctl-CHCF-sEP(untuk 

seperate control Push Button)-Cd1-tEr 

(karena sistem menggunakan terminal 

pada  VFD)  dengan menggunakan 

potensiometer pada VFD.  

 Untuk mengatur pilihan kontrol, 

disesuaikan dengan kebutuhan dari 

sistem yang dibuat. Pengaturan melalui 

potensiometer pada VFD dan atur 

seperti tabel 4 dibawah ini : 

 

 
 

e. Pengaturan Kecepatan dengan VFD 

 Wiring Terminal L1, L3, dan L4 di 

VFD ke Push Button melalui PLC 
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Keterangan : 

Wiring ke Alamat Push Button melalui LI1,LI3, 

dan LI4 di alamat 100.02, 100.04, dan 100.05 

pada PLC dari terminal VFD. 

LI1 untuk command forward, LI3 untuk 

function PS2 dan LI4 untuk function PS4 

seperti yang sudah diatur di menu Fun. LI3 dan 

LI4 yang masing - masing telah terhubung pada 

PLC akan bekerja dengan logic sesuai boolean 

untuk mengatur kecepatan tertentu.  

Sehingga pada saat push button ditekan maka 

motor 3 fasa akan bergerak dengan kecepatan 

berbeda seperti pada tabel 2 berikut : 

 

 
 

 Masuk ke menu Fun dengan memutar 

Potensiometer pada VFD 

 Atur SP2 – SP4 seperti tabel 6 dibawah ini: 

 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Pengujian Sistem 

Setelah diatur parameternya, VFD akan diuji 

dalam mengatur kecepatan gerakan motor 3 

fasa berdasarkan pengaturan frekuensi. Besaran 

kecepatan dapat diatur melalui manipulasi 

frekuensi dengan prinsip kerja PWM pada 

rangkaian di dalam VFD.  

 

 

Prinsip dasar inverter atau VFD (Variable 

Frequency Drives)dalam mengatur besar 

kecilnya nilai Frekwensi dan tegangan yang 

dialirkan ke motor listrk AC 3 Phase yaitu : 

 Tegangan listrik utama (Main Power) 

dalam bentuk tegangan AC (Arus bolak 

– balik) dialirkan ke Inverter atau VFD, 

melewati bagian Converter, Converter 

berfungsi untuk mengubah Tegangan 

utama AC diubah menjadi Tegangan 

Arus searah (DC). 

 Tegangan yang sudah disearahkan (DC) 

tersebut akan ditampung dalam DC bus 

(capacitor bank) untuk mendapatkan 

tegangan arus searah (DC) yang 

konstan atau tetap. 

 Tegangan Arus searah (DC) tersebut 

kemudian dialirkan ke dalam bagian 

inverter untuk dicacah dan dimodulasi 

oleh rangkaian flip-flop untuk 

dihasilkan tegangan AC (berupa 

gelombang pseudo-sine atau PWM) 

dengan frekuensi yang diinginkan. 

 Sinyal PWM pada umumnya memiliki 

amplitude dan frekuensi dasar yang 

tetap, namun memiliki lebar pulsa yang 

bervariasi. Lebar pulsa PWM 

berbanding lurus dengan amplitude 

sinyal asli yang belum termodulasi. 

Artinya, sinyal PWM memiliki 

frekuensi gelombang yang tetap namun 

duty cycle bervariasi antara 0% hingga 

100%. 
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b. Prosedur Pengujian 

Tabel 7 daftar alat dan bahan pengujian 

 
 

 

Langkah – Langkah Pengujian 

 Menyiapkan alat dan bahan sesuai tabel 4.1 

 Atur Parameter di VFD 

 Hubungkan setiap push button pada 

terminal input PLC  

 Hubungkan output PLC ke VFD melalui 

L1,L3,L4.L5 di VFD 

 Upload program pengaturan kecepatan ke 

PLC 

 Pengukuran dilakukan pada saat beban 

belum dipasang dan   terpasang dengan 

menggunakan tachometer digital  

 Amati kecepatan yang terukur dalam 

satuan rpm pada tachometer 

 Pengujian selesai, cabut kabel power dan 

kabel 3 fasa dari sumber listrik 

 

c. Hasil Pengujian 

Tabel 8 Hasil Pengujian Kecepatan Motor 3 

Fasa pada frekuensi 10 Hz (SP2) 

 
 

Tabel 9 Hasil Pengujian Kecepatan Motor 3 

Fasa pada frekuensi 20 Hz (SP3) 

 
Tabel 10 Hasil Pengujian Kecepatan Motor 3 

Fasa pada frekuensi 30 Hz (SP4) 

 

 

Data hasil pengujian pengaturan kecepatan 

pada motor 3 fasa pada Modul Pembelajaran 

melalui frekuensi terentu 

 Data tersebut menunjukan bahwa pada 

kecepatan motor 3 fasa dapat diatur 

dengan frekuensi tertentu. Frekuensi 

yang berbeda dapat menghasilkan besar 

kecepatan motor 3 fasa yang berbeda 

pula. 

 Hasil pengukuran kecepatan motor 3 

fasa dengan tachometer dengan hasil 

yang diperoleh melalui rumus 

kecepatan motor 3 fasa tidak berbeda 

jauh, dengan nominal error rata – rata 

selama 10 kali percobaan pada saat 

frekuensi 10 Hz sebesar 1,64 % dan 20 

Hz sebesar 0,90 %, sementara pada saat 

frekuensi 30 Hz nominal error hanya 

sebesar 0,72 %.   

4. Kesimpulan 

Instrumen kontrol dan aktuator yang 

digunakan pada modul pembelajaran yaitu 

berupa PLC, VFD, dan Motor 3 Fasa telah 

bekerja sesuai fungsinya. Perputaran Motor 
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3 Fasa dapat diatur kecepatannya dengan 

mengubah frekuensi yang ada melalui VFD. 

Hal ini diperlukan untuk dapat mencapai 

kestabilan kinerja motor jika Motor 3 Fasa 

akan diberikan beban dengan berat tertentu. 
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PEMODELAN ALAT PENGEMBANG ADONAN ROTI DENGAN 

MENGGUNAKAN SISTEM KONTROL PID BERBASIS ESP8266 

NODEMCU 
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ABSTRAK 

Kendala yang dihadapi pada home industri roti terletak pada alat pengembang adonan roti yang masih kurang 

maksimal. Alat yang digunakan dikatakan sederhana karena belum diterapkannya sebuah teknologi yang dapat 

membantu proses tersebut. Mengingat pentingnya proses pengembangan adonan roti membutuhkan suhu yang 

stabil untuk menjamin adonan roti mengembang dengan baik.Maka dari itu dibuat sebuah pemodelan alat 

pengembang adonan roti yang mengimplementasikan kontrol PID. Sensor DHT22 sebagai pendeteksi suhu dan 

kelembaban. Kontrol PID  diimplementasikan pada sistem ini untuk menstabilkan suhu yang ditentukan. 

Kontrol PID diimplementasikan pada heater air untuk menghasilkan uap dari proses pemanasan air hingga 

mencapai setpoint yang ditentukan dengan bantuan kipas untuk menstabilkannya. Suhu dan kelembaban 

dimonitoring pada komputer agar mengetahui nilai suhu dan kelembaban secara real time.Output dari proses ini 

adalah adonan roti dapat mengembang sesuai dengan yang diharapkan. 

Kata kunci : Pengembang adonan roti, Kontrol PID, DHT22

Sebelum melakukan proofing, biasanya 

adonan telah dibulatkan dan ditimbang 

dalam ukuran tertentu menjadi bagian-

bagian kecil. Waktu  proofing yang ideal 

yaitu antara 15 menit sampai dengan 20 

menit [Noviyanti Yuliarmas, dkk. 2015]. 

Udara (oksigen) yang masuk ke dalam 

adonan pada saat pencampuran dan 

pengulenan (kneading) akan dimanfaatkan 

oleh ragi untuk pertumbuhannya . [Nyoman 

Semadi Antara, Ph.D. 2014]. Dengan 

memfermentasi ragi akan menghasilkan 

karbondioksida yang digunakan untuk 

mengembangkan adonan roti. 

Untuk menjaga kestabilan suhu pada 

pemodelan alat pengembang adonan roti ini 

diperlukan penambahan sistem kendali PID 

pada alat yang dibuat agar mencapai suhu 

yang stabil. Kemudian memonitoring suhu 

dan kelembaban menggunakan DHT 22 

sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban. 

Data diolah oleh mikrokontroler kemudian 

dikirim menggunakan komunikasi nirkabel 

ke PC. Data tersebut masuk dan 

dimonitoring menggunakan program dari 

LabView dan HMI . 

LATAR  BELAKANG 

Pada proses pengembangan adonan roti 

manis untuk membantu ragi mengembang 

diperlukan alat pengembangan adonan roti manis. 

Seperti yang kita ketahui bahwa ragi merupakan 

bahan yang penting pada proses pengembangan 

adonan roti (proofing). Pada hal ini, pengusaha roti 

Home Industry masih menggunakan cara yang 

sederhana untuk mendapatkan hasil 

pengembangan yang sempurna dengan sesekali 

menengoki adonan roti pada ruang pengembang 

adonan roti. 

Resep dasar untuk pembuatan adonan roti 

terdiri dari 350 gram tepung, 17,5 gram 

khamir, 7 gram garam, dan 250 ml air. 

[Jurnal. Cezh J. Science. Lenka 

BLAŽEKOVÁ.2015]. Selain itu, hal-hal yang 

perlu diperhatikan fermentasi adalah 

pemilihan khamir, konsentrasi gula, 

keasaman, ada tidaknya oksigen dan suhu dari 

perasan buah.[Farida Hanum, dkk. 2013].  
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TINJAUAN PUSTAKA 

 
1. Dasar Kendali Sistem 

Didalam suatu sistem kontrol kita mengenal 

adanya beberapa macam aksi kontrol, 

diantaranya yaitu aksi kontrol proporsional, 

aksi kontrol integral dan aksi kontrol 

derivative. Masing-masing aksi kontrol ini 

mempunyai keunggulan keunggulan tertentu, 

dimana aksi kontrol proporsional mempunyai 

keunggulan rise time yang cepat, aksi kontrol 

integral mempunyai keunggulan untuk 

memperkecil error ,dan aksi kontrol derivative 

mempunyai keunggulan untuk memperkecil 

error atau meredam overshot/undershot. Untuk 

itu agar kita dapat menghasilkan output dengan 

risetime yang cepat dan error yang kecil kita 

dapat menggabungkan ketiga aksi kontrol ini 

menjadi aksi kontrol PID (Proporsional 

Integral derivative). 

Parameter pengontrol Proporsional 

Integral derivative (PID) selalu didasari atas 

tinjauan terhadap karakteristik yang di atur 

(plant). Dengan demikian bagaimanapun 

rumitnya suatu plant, perilaku plant tersebut 

harus di ketahui terlebih dahulu sebelum 

pencarian parameter PID itu dilakukan. 

Setiap kekurangan dan kelebihan dari 

masing-masing pengontrol P, I dan D dapat 

saling menutupi dengan menggabungkan 

ketiganya secara paralel menjadi pengontrol 

proposional plus integral plus derivative 

(pengontrol PID). Elemen-elemen pengontrol 

P, I, dan D masing-masing secara 

keseluruhan bertujuan untuk mempercepat 

reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset 

dan menghasilkan perubahan awal yang 

besar. (WBolton.2006) 

 

2. ESP8266 NodeMCU 

NodeMCU ESP8266 merupakan modul 

siap pakai open source, pengembangan dari 

chip ESP8266-12E. NodeMCU dev kit juga 

sudah dilengkapi dengan IC CP2012 TTL to 

USB, sehingga memudahkan dalam 

pemrograman. ESP-12 memiliki lebih banyak 

Pin Out yang dikeluarkan dari IC utama 

sehingga memiliki lebih banyak I/O yang 

dapat diakses. 
3. Software LabVIEW versi 2013 

LabVIEW (Laboratory Virtual 

Instrument Engineering Workbench) adalah 

bahasa pemrograman visual yang rancang 

untuk mendesain berbagai jenis instrument 

dengan segala pemagkat pendukungnya 

misalnya, voltmeter, osiloskop atau sebuah 

panel kontrol secara virtual. Keberadaan 

LabVIEW ini memudahkan seseorang 

melakukan kontrol pada instrument dan 

memudahkan dalam melakukan persiapan 

pengukuran secara effisien dan ekonomis.   

Di dalamnya terdapat beberapa blok fungsi 

yang siap digunakan untuk pembuatan 

sebuah instrument virtual. Blok-blok fungsi 

ini tersimpan dalam library yang mendukung 

setiap proyek kerja yang akan dilakukan. 

Untuk blok fungsi khusus yang tidak terdapat 

dalam library dapat dibuat dan disimpan 

dalam library dengan nama khusus sesuai 

yang diinginkan. Khusus pembuatan VI dari 

SAD ini terdiri dari dua bagian penting; 

pertama yaitu tampilan front panel, kedua 

adalah sistem komunikasi antara 

mikrokontroler dan VI ini sendiri. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Gambar 1. Blok diagram Sistem 

 

Diagram blok sistem dari alat tugas 

akhir ini yang telah dibuat seperti pada 

gambar 1. Pada sistem ini terbagi dalam 3 

blok, yaitu blok input, blok proses, dan blok 
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output. Pada blok input digunakan sensor 

DHT22 sebagai pendeteksi nilai suhu dan 

kelembaban. Pada blok proses digunakan 

ESP8266 NodeMCU sebagai pemroses data 

dan menjalankan sistem. Pada blok output 

digunakan 2 buah solid state relay untuk 

mengkontrol heater dan kipas yang 

dijalankan oleh ESP8266 NodeMCU, LCD 

2x16 sebagai penampil data suhu dan 

kelembaban pada alat secara realtime, dan 

PC (personal computer) sebagai penampil 

data suhu dan kelembaban secara realtime 

serta menyimpan data suhu dan kelembaban 

pada datalogger melalui software LabVIEW 

versi 2013. Flowchart keseluruhan sistem ini 

seperti pada gambar 2 

MULAI

INISIALISASI 
INPUT OUTPUT 
SENSOR DAN 

HEATER

HEATER ON,SENSOR 
DHT11 MENDETEKSI 

SUHU DAN 
KELEMBABAN

TAMPILKAN 
DI LCD DAN 

PC

APAKAH SUHU 
MELEBIHI 

SETPOINT?

KIPAS 
MENYALA, 

HEATER 
MATI

STABILKAN SUHU 
PADA SETPOINT

SELESAI

YA

TIDAK

A

A

APAKAH SUHU 
DIBAWAH SETPOINT?

KIPAS 
MATI,HEATER 

MENYALA

B

YA

TIDAK

B

C

C

PID

Gambar .2. Flowchart sistem 

 

Penjelasan  flowchart pada gambar 2 

adalah sensor suhu DHT22 membaca nilai 

suhu dan kelembaban dan dikirim ke 

ESP8266 NodeMCU. Kemudian pada 

ESP8266 NodeMCU dimuatkan sistem 

kontrol PID untuk menstabilkan suhu sesuai 

setpoint 35 oC. Lalu heater di kontrol oleh 

ESP8266 NodeMCU melalui SSR untuk 

memanaskan air. Kemudian ketika suhu  

besarannya melebihi setpoint, maka kipas 

akan menyala untuk mempercepat penurunan 

suhu dan heater akan mati. Kemudian data 

suhu dan kelembaban ditampilkan pada LCD 

2x16 dan dikirim ke PC melalui jaringan 

WiFi  untuk  ditampilkan pada software 

LabVIEW sebagai HMI (Human Manchine 

Interface) secara realtime. 

PEMBAHASAN 

 Hasil pengujian sistem monitoring 

seperti pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Sistem monitoring Suhu dan 

Kelembaban 

Hasil pada gambar 3 merupakan data 

suhu berupa grafik berwarna merah dan data 

kelembaban berupa grafik berwarna hijau. 

Data suhu dan kelembaban akan tampil 

secara realtime. Pada tabel 1 merupakan 

datalogger data suhu dan kelembaban. 

Kemudian hasil data sistem kontrol 

PID pada alat pengembang adonan roti 

dilakukan dengan pendekatan orde pertama. 

Setelah dilakukan pengambilan data 

pengujian pada sistem ini secara open loop, 

selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa 

untuk menentukan metode kontrol. Setelah 
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didapatkan grafik hasil pengujian sistem 

secara open loop selanjutnya dapat dilakukan 

pemodelan matematika pada sistem dalam 

bentuk fungsi alih dengan metode  

pendekatan orde pertama. 

Perancangan Pengendalian PID 

Perancangan pengendalian PID 

menggunakan metode Ziegler-Nichols 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik dengan metode Ziegler-

Nichols 1 

Tabel 1. Perhitungan parameter dengan 

metode Ziegler-Nichols . 

 

 

 K = 
∆𝑃𝑉

∆𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
…………..................(4-7) 

 = 
35

255
 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟕𝟐𝟓 

 Kp = 11.4888………...…………(4-8) 

 Ki = 
𝐾

𝑇𝑖
 ……………………...…...(4-9)     

=
0.1375

4.66
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟗𝟓𝟎𝟔𝟒  

 Kd= 𝐾 𝑥 𝑇𝑑….………………....(4-10)      
 = 0.31725 𝑥 1.165 = 𝟎. 𝟏𝟓𝟗𝟖  
 

Setelah melakukan pencarian parameter 

Kp, Ki, Kd dilakukan pengujian dengan 

membuat blok diagram pada Matlab seperti 

pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Diagram blok PID 

controller pada simulasi matlab. 

 

Setelah membuat diagram blok pada 

simulasi matlab seperti pada gambar 5, 

didapatkan hasil pengujian berupa grafik 

seperti pada gambar 6. Parameter 1 

Amplitude = Suhu 35 oC 

 

Gambar 6. Grafik hasil pengujian 

parameter dengan simulasi Matlab 

KESIMPULAN 
  Pemodelan alat pengembang adonan 

roti ini dibuat dengan menggunakan sistem 

kontrol PID dapat menjaga kestabilan suhu 

sesuai dengan set point 35 oC dengan 

memasukkan parameter Kp = 11.4888, Ki = 

0.0295064, Kd = 0.1598. Untuk mencapai 

nilai set point  dibutuhkan  waktu 400 detik. 

Data suhu dan kelembaban dapat di monitor 

perubahannya melalui LCD 2x16 dan PC 

pada software LabVIEW versi 2013. Data 

suhu dan kelembaban pada alat juga 

disimpan pada datalogger dalam format .txt 

dan data tersebut dapat dibuka dengan 

software Microsoft Excel. 

 

Tipe 

kontrol 
Kp Ti Td 

PID 

1.2 T/K 

= 

𝟏𝟏. 𝟒𝟖𝟖𝟖 

2L 

= 

2 𝑥 2.33 

= 𝟒. 𝟔𝟔 

0.5L 

= 

0.5 𝑥 2.33 

=  𝟏. 𝟏𝟔𝟓 
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Abstrak  
 

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) dapat diartikan sebagai sebuah alat bantu untuk menerangkan konsep 

desain dari suatu proses dan kebutuhan pabrik atau unit produksi yang perlu atau akan dibangun. Ada beberapa 

tahapan membuat suatu P&ID yang harus dilalui dan dikenal yaitu dimulai dengan mengenal tahapan proyek yang 

akan dilakukan dan juga mencakup semua simbol instrumen kendali ataupun piping yang perlu dinotasikan dalam 

sebuah P&ID. Simbol dalam P&ID memiliki standart tersendiri yang ada dalam The Instrumentation System and 

Automation Society (ISA). Setelah mengetahui simbol-simbol dalam ISA kita dapat membuat desain P&ID pada modul 

latih ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi alat-alat instrumen yang terdapat di dalamnya. Setelah modul latih 

selesai dirancang dan dikerjakan perlu adanya suatu pemeriksaan untuk memastikan apakah modul latih sudah bekerja 

sesuai deskripsi kerja pada perencanaan awal. Testing & Commissioning adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan 

dan pengetesan tenaga listrik yang telah selesai dikerjakan dan dioperasikan. Testing & Commissioning dilakukan 

untuk mengetahui apakah modul latih telah bekerja sesuai dengan deskripsi kerja. Dalam tugas akhir ini Testing & 

Commissioning di jelaskan dalam bentuk tabel. Setelah melakukan Testing & Commissioning didapatkan hasil bahwa 

modul latih ini telah bekerja sesuai dengan deskripsi kerja pada perencanaan awal. 

 

 

Abstract 

 
Piping and Instrumentation Diagrams (P&ID) can be interpreted as a tool to explain the design concept of a process 

and the needs of a factory or production unit that needs or will be built. There are several stages of making a P&ID that 

must be passed and known, starting with recognizing the stages of the project to be carried out and also including all the 

symbols of the control or piping instruments that need to be notified in a P&ID. The symbol in P&ID has its own 

standpoint in The Instrumentation System and Automation Society (ISA). After knowing the symbols in the ISA we can 

create a P&ID design in this training module to make it easier to identify the instruments contained in it. After the 

training module has been designed and done, there is a need for an examination to ascertain whether the training 

module has worked according to the work described in the initial planning. Testing & Commissioning is a series of 

electrical inspection and testing activities that have been completed and operated. Testing & Commissioning is done to 

find out whether the training module has worked according to the job description. In this final project Testing & 

Commissioning is explained in table form. After doing Testing & Commissioning, the results of this training module 

have worked in accordance with the work described in the initial planning. 

 

Keywords: ISA, P&ID, Water Circulation, Automation, Testing & Commissioning. 
 

 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Sistem sirkulasi air berbasis SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition) dan IoT (Internet of 

Things) merupakan sistem sirkulasi air yang dapat 

mailto:avrianbagas8@gmail.com
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dipantau dan dikendalikan melalui sistem SCADA, HMI, 

dan IoT. Yaitu dalam pengoperasiannya operator dapat 

memasukan nilai-nilai variabel secara  online melalui 

laman, dan selama beroperasi sistem akan menyimpan 

data serta memantau proses sirkulasi air. Dalam 

pengerjaan proyek terdapat beberapa tahap yaitu 

perencanaan, perancangan, pengetesan dan komisioning 

dan perawatan[1]. Pada tahap perancangan dibuat 

desain dari alat tersebut, salah satunya perancangan 

desain P&ID. Desain P&ID merupakan ilustrasi 

skematik dari hubungan fungsi antara piping, 

instrumentation dan system equipment components. 

P&ID berfungsi untuk menunjukkan secara detail 

informasi mengenai peralatan proses dan instrument 

yang terpasang pada plant. Seperti, peralatan, variabel 

proses, persambungan pipa dengan ukuran, material dan 

spesifikasi fabrikasi, kebutuhan utilitis termasuk ukuran 

pipa dan material, serta semua peralatan utama 

instrument. Sehingga dalam merancang sebuah plant 

perlu mendesain P&ID yang berfungsi untuk 

memudahkan manusia dalam membaca diagram proses 

aliran dan melihat detail informasi mengenai peralatan 

proses dan instrument yang terpasang pada plant. Dalam 

alat ini belum terdapat gambar P&ID sehingga pada saat 

terjadi masalah pada alat menjadi sulit untuk 

diidentifikasi. Oleh karena itu, dibuatlah desain P&ID 

agar dapat membaca proses flow diagram pada alat dan 

menterjemahkan kelompok desain detil, seperti 

mekanikal, perpipaan (piping), sipil (civil), struktur 

(structure) dan elektrikal (electrical) [2]. Setelah desain 

P&ID diterapkan pada plant, langkah akhir dalam 

proses pengerjaan pada plant adalah Testing & 

Commissioning. Hal ini dimaksudkan agar plant 

tersebut dapat bekerja sesuai dengan deskripsi kerja 

yang telah ditentukan. 

 

2. Metode Penelitian 
 

2.1 Piping and Intrumentation Diagram 

 

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) dapat 

diartikan sebagai sebuah alat bantu untuk menerangkan 

konsep desain dari suatu proses dan kebutuhan pabrik 

atau unit produksi yang perlu atau akan dibangun. Ada 

beberapa tahapan membuat suatu P&ID yang harus 

dilalui dan dikenal yang dimulai dengan mengenal 

tahapan proyek yang akan dilakukan dan juga 

mencakup semua simbol instrumen kendali ataupun 

piping yang perlu dinotasikan dalam sebuah P&ID[3]. 

 
 

Gambar 1. P&ID using ISA symbology[4]. 

Sumber: Iverson, A. Ian, Verhappen. dkk. 2009. 

American National Standard: Instrumentation Symbols 

and Identification. North Carolina: USA. 

 

2.2 Testing and Commissioning 

 

Testing merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan 

terhadap suatu peralatan yang sudah terpasang dan telah 

diperiksa dan siap untuk dioperasikan dalam keadaan 

bertegangan. Commissioning adalah serangkaian 

kegiatan pemeriksaan dan pengetesan tenaga listrik 

yang telah selesai dikerjakan dan akan dioperasikan. 

Dalam pelaksanaan komisioning harus ada langkah-

langkah dalam pengetesan. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan kepada pemberi kerja bahwa pekerjaan 

telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan 

berfungsi dengan baik 

 

2.3 AutoCAD 

 

AutoCAD adalah perangkat lunak komputer berbasis 

CAD untuk membuat gambar teknik, baik di bidang 

sipil, arsitek, mesin dan lain sebagainya. AutoCAD 

pertama kali dirilis bulan Desember 1982 oleh 

Autodesk. Format data asli AutoCAD adalah DWG, 

namun mendukung pula penyimpanan dalam format 

DXF dan DWF. 

CAD adalah kependekan dari Computerized Aided 

Drawing atau Computerized Aided Drafting atau 

Computerized Aided Design. Penggunaan sistem ini 

adalah untuk membantu penciptaan, modifikasi, analisis 

dan optimasi dari suatu desain. [5]. 
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Gambar 2. User interface Autocad 2016 

Sumber:https://knowledge.autodesk.com/support/autoca

d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-

requirements-for-AutoCAD-2016.html 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Sistem Arsitektur 

 

Pada Gambar 4 merupakan aristektur sistem dari plant 

sistem kendali sirkulasi air berbasis Scada dan IoT. 

Berdasarkan dari hirarki industri automasi, dapat 

digambarkan arsitektur sistem dari plant ini, pada level 

0 terdapat komponen field instrument yang terdiri dari 

sensor dan aktuator. Komponen sensor pada plant ini 

terdiri dari sensor level switch, sensor level 

potensiometer, pressure transmitter. Sedangkan pada 

aktuator terdiri dari motor pompa 3 fasa dan 1 fasa, slv, 

mv, inverter. 

Selanjutnya pada hirarki level 1 yaitu kontroller, plc 

pada plant ini bertindak sebagai kontroller dimana plc 

mengontrol komponen-komponen pada field instrument 

sesuai dengan deskripsi kerja. Pada tahap monitoring 

atau hirarki level 3, plant ini dapat dimonitoring melalui 

scada, web, dan android melalui router yang berfungsi 

sebagai komunikasi antara plc dengan komponen 

monitoring. 

 

 
Gambar 4 Arsitektur Sistem 

 

3.2 Flowchart 

Flowchart digunakan untuk memudahkan pembacaan 

deskripsi kerja pada modul latih sirkulasi air berbasis 

Scada dan IoT. Pada Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 

7 adalah flowchart dari deskripsi kerja pada modul latih 

ini. 

 

 
Gambar 5. Flowchart cara kerja alat 

 

 
Gambar 6. Flowchart cara kerja otomatis 

 

 

 
Gambar 7. Flowchart cara kerja manual 

 

3.3 Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) 

 

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-2016.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-2016.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-2016.html
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Gambar 6 desain P&ID pada plant sistem kendali 

sirkulasi air berbasis SCADA dan IoT 

 

P&ID digunakan untuk melihat bagaimana proses 

instrument yang terdapat pada plant ini. Pada tangki 1 

terdapat level sensor yang berfungsi untuk mengirim 

sinyal elektrik pada plc yang tujuannya adalah untuk 

mengatur slv dan mv sesuai dengan level sensor 

tersebut. Selain itu, instrument lain yang terdapat pada 

plant ini yaitu pressure transmitter yang berfungsi 

untuk menjaga tekanan air pada set point tertentu yang 

bertujuan agar motor dan pipa tidak mengalami over 

pressure sehingga dapat mencegah dari kerusakan 

komponen. P&ID pada plant ini juga berfungsi untuk 

menggambarkan proses flow diagram. Dari gambar 

tersebut kita dapat melihat dari dan kemana aliran 

tersebut sehingga dapat mempermudah jika terjadi 

kerusakan. 

 

3.4 Pengujian Visual Check 

 

Tabel 1 hasil Pemeriksaan Visual Check 

 

 

 

 

 
 

3.5 Pengujian Gangguan Mode Simulasi Otomatis 

Tangki 1 

 

Tabel 2hasil pengujian gangguan mode simulasi 

otomatis tangki 1 

 

STE

P 

M

oto
r 1 

F

S 
1 

t 

(det
ik) 

TO

R 

PT 

(Ba
r) 

Buz

zer 

Jenis 

Gangg
uan 

Keterang

an 

O

k 

Tid

ak 
ok 

1 On 1 3 On 6 1x 

Over 

pressu
re 

O

k 
 

2 On 0 3 On 3 1x 
No 

flow 

O

k 
 

4 On 1 1 
Of
f 

3 1x OL 
O
k 

 

 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa: 
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1. Ketika motor 1 On dan FS mendeteksi ada aliran air 

dan pressure transmitter pada pintu simulasi diputar 

hingga mencapai 6 bar pada pembacaan HMI, setelah 

3 detik buzzer berbunyi dan jenis gangguan yang 

terlihat pada HMI, SCADA dan IoT adalah over 

pressure. Hal tersebut sesuai dengan deskripsi kerja 

gangguan pada tangki 1, maka pada kolom keterangan 

ditulis benar. 

2. Pada saat motor 1 on tetapi FS tidak di on kan pada 

toggle switch simulasi, setelah 3 detik buzzer berbunyi 

dan jenis gangguan yang terlihat pada HMI, SCADA 

dan IoT adalah No flow. Hal tersebut sesuai dengan 

deskripsi kerja gangguan pada tangki 1, maka pada 

kolom keterangan ditulis benar. 

 

3.6 Pengujian Mode Plant Otomatis Tangki 1 

 

Tabel 3hasil pengujian mode plant otomatis tangki 1 

 

 
 

Pada pengujian mode plant otomatis tangki 1 dapat 

dilihat bahwa: 

1. Pada siklus pertama, saat kondisi air 100%  pompa 1 

on dan sistem berjalan sesuai dengan deskripsi. 

Tekanan dijaga pada kondisi 2 bar pada pembacaan 

HMI sehingga kecepatan motor konstan pada saat 

tekanan pada kondisi 2 bar, akan tetapi kecepatan 

motor akan menyesuaikan jika ada perubahan tekanan. 

Pada kondisi ini sistem telah bekerja sesuai dengan 

deskripsi kerja pada saat perencanaan awal oleh 

karena itu, pada kolom keterangan ditulis sesuai. 

2. Pada saat pergantian siklus dari siklus 1 ke siklus 2 

dan siklus 2 ke siklus 1. Sistem bekerja sesuai dengan 

deskripsi 

 

4. Kesimpulan 
 

Alat yang dibuat adalah sistem sirkulasi air berbasis 

Scada dan IoT. P&ID berfungsi untuk mengetahui alat-

alat instrument yang terdapat pada sistem. Proses flow 

diagram pada sistem dapat dilihat melalui gambar P&ID 

sehingga memudahkan untuk melakukan identifikasi 

maupun pengecekan. Pengecekan pada Testing & 

Commissioning yaitu pengecekan pada visual check, 

deskripsi kerja sistem dengan mengacu pada tabel 

spesifikasi alat, nameplate motor dan deskripsi kerja 

sistem yang telah dibuat pada perencanaan awal. Dari 

pengecekan visual check semua peralatan yang 

terpasang pada sistem telah sesuai dengan daftar 

spesifikasi alat. Dari pengetesan sistem operasi, sistem 

ini telah bekerja sesuai dengan deskripsi kerja dan 

tegangan pada motor telah bekerja sesuai dengan 

nameplate pada motor yaitu pada tegangan 380V untuk 

motor pompa 3 Fasa dan 220V untuk motor pompa 1 

Fasa pada perencanaan awal . 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem pengisian minuman ke dalam botol secara otomatis. 

Pembuatan prototipe ini terdiri dua alat utama yaitu unit mesin dan panel control. Dan juga prototipe ini terbagi 

menjadi tiga blok sistem yaitu input, proses, dan output. Pada blok input terdiri dari sensor ultrasonik, sensor 

proximity, sensor flow meter, limit switch, dan keypad yang terdapat pada panel control. Blok proses terdiri dari 

Arduino Mega 2560 sebagai pengontrol dan NodeMCU ESP8266 sebagai pengirim data ke internet. Sedangkan pada 

blok output terdapat motor dc, solenoid valve, pneumatik silinder, pompa air, LCD dan lampu indikator pada panel 

control. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, prototipe mesin bekerja sesuai dengan deskripsi kerja yang 

diinginkan dan mampu terhubung ke internet untuk melakukan monitoring. 

 

 
Kata Kunci : Mesin Pengisi Botol, IoT, Conveyor, Arduino 

 

 

ABSTRACT 

 
This research aims to deisgn and create a beverage filling system into bottles automatically. The prototype makin 

consists of two main tools, namely the machine unit and panel control. And also this prototype is divided into three 

system blocks, namely input, process, and output. The input block consists of ultrasonic sensor, proximity sensor, flow 

meter, limit switch, and keypad on panel contol. And the process block consists of Arduino Mega 2560 for controller 

and NodeMCU ESP8266 for data transmitter to internet. While on the output block consists of DC Motor, solenoid 

valve, pneumatic cylinder, water pump, LCD and indicators light on panel control. The results obtained from this 

research are, the machine prototype works in accordance with the desired job description and is able to connect to the 

internet to monitoring. 

 

 
Key Words : Bottle Filling Machine, IoT, Conveyor, Arduino 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Industri minuman yaitu bir pletok masih beroperasi 

secara manual. Tahapan produksi bir pletok dimulai 

dari membersikan bahan utama yaitu rempah-rempah 

seperti jahe, kayu manis, kayu cecang, sereh. Semua 

itu dilakukan secara manual dan melibatkan beberapa 

orang pekerja. Proses pencucian bahan memerlukan 

waktu ± 1 jam untuk menghasilkan 300 botol dengan 

kapasitas ±350 ml. Setelah dibersihkan, bahan-bahan 

yang sudah siap dimasukkan ke dalam wadah atau 

tungku pemanasan, dalam tahapan ini semua bahan 

dimasak secara manual dan tradisional dengan 

memperhatikan suhu pemanas, dan konsentrasi bir 

pletok. Proses memasak ini memerlukan waktu 2 jam. 

Wadah yang digunakan hanya berkapasitas ± 50 liter. 

Sehingga untuk meghasilkan 300 botol berkapasitas ± 

350 ml memerlukan dua buah wadah. Setelah proses 

memasak dilakukan, selanjutnya tahap penyaringan. 

Bir pletok yang sudah matang, selanjutnya disaring 

secara manual karena terdapat residu rempah-rempah 

yang terkandung pada bir pletok. Hal ini tentu tidak 

efisien karena dilakukan secara manual. 
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Bir pletok yang sudah disaring, selanjutnya memasuki 

tahap pengisian ke dalam botol. Untuk mengisi 300 

botol yang dilakukan oleh 2 orang pekerja memerlukan 

waktu ± 2 jam, belum lagi terdapat beberapa masalah 

yang sering terjadi seperti tumpahnya cairan bir pletok, 

pengisian yang tidak konsisten, serta kebersihan dari 

proses pengisian tersebut. Sehingga hal ini merugikan 

produsen bir pletok, baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Terlebih tenaga dan waktu yang dikeluarkan 

jauh lebih besar karena dilakukan secara manual. 

Sehingga dalam satu line produksi bir pletok 

memerlukan waktu ± 5 jam dalam satu kali produksi 

yang menghasilkan 300 botol berkpasitas ± 350 ml. 

 

Tetapi, karena topiknya yang terlalu luas, maka 

dibuatlah beberapa bagian, dan pada laporan ini dititik 

fokuskan pada bagian belt konveyor untuk plant 

pengisian bir pletok secara otomatis (Yuandhica AP, 

Budi Setiyono, and Sumardi, 2014). Alat ini 

menggunakan Arduino Mega 250 sebagai controller 

utama dan Modul NodeMCU ESP8266 untuk 

mentransimiskan data ke internet (cloud). Proximity 

sensor mendeteksi botol-botol kosong dan 

memverifikasi botol tersebut yang selanjutnya akan 

diisi proses pegisian. Pengisian dilakuakan 

menggunakan pompa air, flow meter, dan valve. 

sensor water flow dilakukan untuk menentukan 

frekuensi pulsa yang dikeluarkan oleh sensor water 

flow terhadap jumlah volume air yang melewatinya 

(Mahdi Wahab Bintoro, Wildian 2014). Valve 

berfungsi sebagai keran pengisian. Jumlah botol yang 

telah diisi akan ditampilkan pada LCD yang terdapat 

di Panel Control . Data jumlah botol yang telah terisi 

juga akan dikirimkan ke internet (cloud) melalui 

modul NodeMCU ESP8266. Setelah selesai data akan 

dikirim ke jaringan internet untuk diliat di platform 

Internet of Things secara realtime (Ahmad Fauzan 

Jaya, Dr.Muhammad Ary Murti S.T., M.T., Ratna 

Mayasari S.T.,M.T. 2018) 

 

2. Metodologi  
 

2.1. Perancangan Sistem Identifikasi 

 

Sistem ini dimulai dari berbagai macam sensor yaitu 

sensor proximty, sensor ultrasonik, flow meter, limit 

switch. Seluruh sensor tersebut digunakan sebagai input. 

Pada bagian pengontrol terdapat Arduino Mega 2560 

dan NodeMCU ESP8266 untuk mentransmisikan data 

ke internet. Output pada prototipe ini terdapat motor dc 

yang digunakan sebagai penggerak conveyor, solenoid 

valve, silinder pneumatik, dan pompa air. Sistem ini 

bekerja ketika panel control dikatifkan, seluruh sistem 

dalam keadaan ready, task pada tampilan utama dipilih 

untuk menentukan produksi. Kemudian sensor 

ultrasonik dan sensor proximity mengirimkan sinyal 

masukkan (input) kepada Arduino untuk diproses. Hasil 

dari proses tersebut berupa sinyal output yang 

mengaktifkan unit mesin.  

 

Kerja unit mesin dimulai dengan terbukanya gerbang 

pada penampungan botol, kemudian conveyor mulai 

bergerak membawa botol. Sensor proximity mendeteksi 

botol, yang mengakibatkan conveyor berhenti dan 

pompa air aktif memompa minuman ke dalam botol. 

Keran otomatis (solenoid valve) terbuka sehingga 

minuman terisi ke dalam botol. Volume minuman dibaca 

oleh flow meter. Setelah produksi selesai, limit switch 

akan memberikan sinyal untuk mengakhiri proses. 

Proses tersebut kemudian dimonitoring melalui platform 

IoT yaitu GoIoT.id. 

2.2. Spesifikasi dan Cara Kerja Sistem Identifikasi 

2.2.1 ESP 8266 

 

Mikrokontroller adalah chip yang berisi mikroprosesor 

yang terpadu dengan komponen pendukungnya. 

Mikrokontroller memiliki fitur yang identik dengan 

komputer standar. Mikrokontroller terdiri dari CPU 

(central precessing unit), RAM (random access 

memory), ROM (read only memory), I/O lines, seri dan 

paralel ports, timers dan fitur bult-in yang umunya 

dipakai seperti analog to digital (A/D) dan digital to 

analog (D/A) converter. Fitur utama dari 

mikrokontroller adalah kemampuan dalam 

mengunggah, menyimpan dan menjalankan program (M 

Wildan Firdaus, M. Ary Murti, S.T., M.T, Ramdhan 

Nugraha, S.Pd., M.T. 2017).   

 

IP stack yang dapat menghubungkan perangkat 

mikrokontroller dengan internet melalui jaringan WiFi. 

ESP8266 dapat berlaku sebagai Access Point, sehingga 

perangkat lain seperti komputer dan smartphone dapat 

terhubung langsung ke ESP8266 dan mengirimkan 

sinyal tertentu (M. A. Murti, R. Nugraha). Mikro WiFi 

merupakan salah satu arduino compatible development 

board yang dirancang khusus untuk keperluan IoT 

menggunakan chip SoC WiFi yang cukup terkenal saat 

ini yaitu ESP8266 (Gambar 1). Arduino compatible, 

artinya dapat diprogram menggunakan Arduino IDE 

dengan sintaks program dan library yang banyak 

terdapat di internet. Mikro WiFi yang akan digunakan 

type NodeMCU V3 sebagai perangkat IoT yang dapat 

dintegrasikan dengan perangkat yang akan di kontrol 

dan monitor melalui internet yang terhubung ke akses 

point(Ahmad Fauzan Jaya, Dr.Muhammad Ary Murti 

S.T., M.T., Ratna Mayasari S.T.,M.T. 2018). Port yang 

digunakan pada mikro wifi adalah 

Lenovo
Typewriter
Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019

Lenovo
Typewriter
377



 
 

Gambar 1.  ESP 8266 

 

 

2.2.2 Arduino 

 

Arduino adalah papan rangkaian elektronik open source 

yang didalamnya terdapat komponen utama yaitu 

sebuah chip mikrokontroler berbasis ATMega 2560. 

Mikrokontroler itu sendiri adalah suatu chip atau IC 

(Integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan 

komputer. Program yang direkam bertujuan agar 

rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses 

dan kemudian menghasilkan output sesusai yang 

diinginkan.  

 

Outputnya bisa berupa sinyal, besaran tegangan, lampu, 

suara, getaran, gerakan dan sebagainya. Saat ini arduino 

sangat populer, banyak pemula maupun proffesional 

ikut mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan 

Arduino, Bahasa yang dipakai, bahasa C yang 

disederhanakan dengan bantuan pustaka – pustaka 

(libraries) Arduino, Arduino Mega 2560 dapat dilihat 

pada Gambar 1.( Windarto, Muhammad Haekal, 2012) 

 

 
 

Gambar 2. Arduino Mega2560 

 

 

2.2.3 Relay 

 

Relay merupakan komponen elektronika yang 

dioperasikan dengan listrik secara mekanis 

mengendalikan penghubung rangkaian listrik. Relay 

dapat digunakan kendali jarak jauh dan untuk 

pengendalian alat yang bersumber pada tegangan dan 

arus rendah. Relay adalah sebuah saklar magnetik yang 

menggunakan medan magnet dan sebuah kumparan 

untuk membuka atau menutup satu atau beberapa 

kontak saklar pada saat relay dialiri arus. Relay terdiri 

dari sebuah lilitan kawat yang terlilit pada suatu besi 

dari inti besi lunak yang selanjutnya berubah menjadi 

magnet yang menarik atau menolah suatu pegas 

sehingga kontak pun menutup atau membuka (Ari 

Anggara, Aulia Rahman, Alfatirta Mufti. 2018) Gambar 

3 Jenis-jenis relay. 

 

 
 

Gambar 3.  Jenis-jenis Relay 

 

 

Relay bekerja berdasarkan pembentukan elektromagnet 

yang menggerakkan elektromekanis penghubung dari 

dua atau lebih titik penghubung rangkaian sehingga 

dapat menghasilkan kondisi ON atau kontak OFF atau 

kombinasi keduanya seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 5. Sifatsifat relay adalah sebagai berikut: •  

 Kuat arus yang diperlukan untuk 

pengoperasian relay ditentukan oleh pabrik 

pembuatnya. 

 Tegangan yang diperlukan untuk 

menggerakkan suatu relay akan sama dengan 

kuat arus dikalikan dengan tahanan relay. 

 Daya yang diperlukan sama dengan tegangan 

yang dikalikan dengan arus. 

 

2.2.4 Water Flow Sensor G1/2 

 

Sensor Flow Water Sensor flow water merupakan 

sensor yang digunakan untuk mengukur debit air yang 

mengalir pada pipa. Sensor flow water terdiri dari 

bagian katup plastic, rotor air dan sensor efek Hall. 

Ketika air mengalir melalui rotor maka rotor berputar. 

(Ari Anggara, Aulia Rahman, Alfatirta Mufti Sensor. 

2018) efek Hall merupakan sensor yang dirancang 

untuk merasakan adanya obyek magnetis dengan 

perubahan posisinya, biasanya magnet permanen. 

Elemen Hall adalah bahan semikonduktor yang kecil, 

tipis dengan irisan rata.  

 

Efek Hall dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan 

atau putaran apabila gerakan atau putaran tersebut 

dipengaruhi oleh medan magnet. Efek Hall terjadi 

ketika konduktor pembawa aurs tertahan pada medan 

magnet, medan memberi gaya menyamping pada 

muatanmuatan yang mengalir pada konduktor. Setiap 

perubahan medan magnet yang terjadi akan dideteksi 

oleh efek Hall, dimana perubahan kutub utara dan 

selatan akan dapat memberikan input pada efek Hall dan 

menghaslkan output berupa pulsa transisi turun (aktif 
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low). Output sensor efek Hall berupa aliran pulsa. 

Kelebihan sensor ini adalah hanya mebutuhkan 1 sinyal 

(SIG) selain jalur 5 V dc dan ground seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.  

 
 

Gambar 4. Flow Sensor G1/2 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Blok Diagram dan Flowchart 

Deskripsi alat digambarkan pada blok diagram sistem 

Prototipe Mesin Pengisian Botol Minuman Secara 

Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 
 
Gambar 5. Blok Diagram Sistem 

 

 

Keseluruhan cara kerja sistem Prototipe Mesin 

Pengisian Botol Minuman Secara Otomatis Berbasis 

Internet of Things (IoT) sesuai alur kerja program dapat 

dilihat pada Gambar 6 dan 7. 

 
 
Gambar 6.  Flowchart Sistem 

 

 

 
 
Gambar 7.  Flowchart Sistem 

 

 

3.2 Pengujian Flow Sensor 

Rangkaian sensor flow meter menggunakan 

tegangan 5 volt dari Arduino. Pengujian dilakukan 

untuk mengetahui volume yang dihasilkan dari putaran 

(counting) flow meter dalam ml. Tabel 1 merupakan 

hasil pengujian sensor flow meter 
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Tabel 1. Hasil Pengujian Flow Sensor 

 

No Counting 

Flow 

Sensor 

Volume 

1. 29 100 ml 

2. 47 200 ml 

3. 72 300 ml 

4. 91 400 ml 

5. 123 500 ml 

6. 148 600 ml 

7. 170 700 ml 

8. 202 800 ml 

9. 226 900 ml 

10. 251 1000 

 

 

3.3 Pengujian Sensor Ultrasonik 

Rangkaian sensor ultrasonik menggunakan tegangan 

Arduino 5 volt DC, pengujian rangkaian ini 

menggunakan gelas ukur dan juga level ketinggian yang 

di dapat dari sensor ultrasonik sehingga kedua nilai 

tersebut dapat dikomparasikan. Tabel 2 merupakan hasil 

pengujian sensor ultrasonik. 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik 

 

No Gelas 

Ukur 

Jarak 

Sensor 

Ultrasonik 

(mm) 

Hasil 

Real 

dala

m 

(ml) 

Error 

1. 0 ml 359 mm 0.16 

ml 

0.16 

% 

2. 1500 ml 323 mm 1947 

ml 

29.8 

% 

3. 3000 ml 297 mm 3354 

ml 

11.8 

% 

4. 4500 ml 272 mm 4706 

ml 

4.57 

% 

5. 6000 ml 251 mm 5842 

ml 

2.63

% 

6. 7500 ml 219 mm 7573 

ml 

0.97 

% 

7. 9000 ml 191 mm 9088 

ml 

0.97 

% 

8. 10500 

ml 

164 mm 1054

9 ml 

0.46 

% 

9. 1200 ml 135 mm 1211

8 ml 

0.98 

% 

10. 13500 

ml 

106 mm 1368

6 ml 

1.37 

% 

11. 1500 ml 77 mm 1542

5 ml 

2.83 

% 

12. 1650 ml 52 mm 1660

8 ml 

0.65 

% 
 

 

3.4 Pengujian Kecepatan Pengisian Botol Minuman  

Setelah melalui tahap pengujian dua sensor yang 

berperan dalam pengisian botol, selanjutnya pengujian 

terhadap kecepatan pengisian botol dengan minuman 

untuk mengetahui seberapa efisien dan efektifkan 

prototipe mesin ini. Uji coba dilakukan mulai dari 2, 4, 

sampai 6 botol dala satu siklus produksi. Tabel 3 

menunjukkan hasil pengujian botol dalam satu siklus 

produksi. 

 
Tabel  3. Hasil Uji Kecepatan Produksi 

 

No. Jumlah 

Botol 

Uji 

Coba 1 

Uji 

Coba 2 

1. 2 

Botol 

29.5 

detik 

31.3 

detik 

2. 4 

Botol 

45.6 

detik 

47.7 

detik 

3, 6 

Botol 

56.7 

detik 

63.5 

detik 
 

 

3.5 Pengujian Internet Of Things 

Pengujian IoT dilakukan dengan pengiriman data level 

ketinggian dan jumlah produksi dari Arduino ke cloud 

server melalui modul wifi NodeMCU ESP8266. 

Platform yang digunakan yaitu GoIoT. Data level 

ketiggian dan jumlah produksi didapat dari Arduino 

Mega2560 dengan cara prinsip parsing data. Data 

dikirim secara serial dengan pin RX dan TX. Berikut 

tampilan monitoring menggunakan platform IoT yaitu 

GoIoT pada Gambar 8. 
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Gambar 8.  Hasil Uji Tampilan Internet Of Things 

 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang dilakukan pada rangkaian, 

dapat disimpulkan bahwa :  

1. Prototipe Mesin Pengisian Botol Minuman Secara 

Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) Telah 

berhasil dibuat dan berjalan sesuai dengan yang di 

inginkan  

2. Enam buah sensor proximity berhasil mendeteksi 

botol, sensor ultrasonik berhasil HC-SR04 

membaca level ketinggian. Silinder penumatik 

aktif dan palang terbuka, conveyor bergerak 

membawa botol. Sensor proximity berhasil 

mendeteksi botol kosong yang berada di bawah 

pipa. Pompa air aktif dan minuman berhasil terisi,  

flow meter membaca aliran minuman sebesar  ± 

350 ml. 

3. Kecepatan produksi total botol sebesar 63,5 detik. 

Dengan rata-rata pengisian pada tiap botol 10.5 

detik/botol berkapasitas ± 350 ml. 

4. Data Jumlah produksi dan level ketinggian 

minuman dikirimkan Arduino Mega 2560 ke 

www.goiot.id melalui modul wifi  NodeMCU 

ESP8266 sebagai media transmisi untuk Internet 

of Things. Modul wifi NodeMCU yang digunakan  

adalah tipe V3 dan  diprogram menggunakan 

software IDE dari Arduino 
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Abstract 
 
Dam is a construction that was built to change the characteristics of the river flow. Dam have many benefits, one 

of them is controlling the flow rate of water to prevent flooding and supply irrigation needs. The dam water 

monitoring system is an important factor for monitoring dam conditions. This time, systems monitoring for a dam 

that are commonly carried out by humans can be replaced by automation systems. Nowadays, people can easily 

find information on dam water levels only by accessing websites through smart phones or laptops that are 

connected to the internet network. The water level monitoring system uses a JSN-SR04T sensor to measure water 

levels with a minimum reading range of 21 cm from the distance of the object to be measured. Node MCU ESP12-e 

as a microcontroller functions to send water level data to cloud thinger.io with the help of a modem as a 

connection to connect to the internet. Communication between miniature prototypes of water level monitoring 

devices with modems is capable of sending sensor data up to a distance of 95 meters in open and unhindered 

areas. Dam water level and irrigation can be monitored with this tool from a distance of 0 cm to 13cm which will 

be displayed on the thinger.io platform dashboard. 

 

 
Keywords: Dam, Monitoring, Distance of 95 meters, Sluice. 

 

 

Abstrak 
 

 
Bendungan merupakan konstruksi yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Bendungan 

memiliki manfaat salah satunya adalah mengendalikan laju air untuk mencegah banjir serta memenuhi kebutuhan 

pengairan irigasi. Sistem pemonitor ketinggian air bendungan merupakan faktor penting untuk memonitor keadaan 

bendungan. Saat ini, sistem pemonitor pada bendungan yang biasa dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh 

system otomatisasi. Kini masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi ketinggian air bendungan hanya 

dengan mengakses website melalui smartphone ataupun laptop yang telah terhubung dengan jaringan internet. 

Sistem pemonitor ketinggian air menggunakan sebuah sensor JSN-SR04T untuk mengukur ketinggian air dengan 

jarak jangkauan pembacaan minimal adalah 21 cm dari jarak objek yang akan diukur. Node MCU ESP12-e 

sebagai mikrokontroler berfungsi mengirimkan data ketinggian air ke cloud thinger.io dengan bantuan modem 

sebagai koneksi untuk menyambungkan ke internet. Komunikasi antara prototype miniature alat pemonitor 

ketinggian air dengan modem mampu mengirimkan data sensor hingga jarak 95meter pada area terbuka dan tanpa 

halangan. Ketinggian air bendungan dan irigasi yang dapat dimonitor dengan alat ini mulai jarak 0 cm sampai 

dengan 13cm yang akan ditampilkan pada dashboard platform thinger.io. 

 

 

Kata Kunci: Bendungan, Pemonitor, Jarak 95 meter, Pintu Air. 
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1. Pendahuluan 

 

Bendungan adalah setiap bangunan penahan air buatan, 

jenis urugan atau jenis lainnya yang menampung air atau 

dapat menampung air, termasuk pondasi, bukit/tebing 

tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya, 

termasuk juga bendungan limbah galian, tetapi tidak 

termasuk bendung dan tanggul (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 

28/PRT/M/2016). Daerah yang letak geografisnya berada 

di dataran rendah sering mendapatkan permasalahan 

ketika terjadi musim hujan akibat luapan air sungai yang 

tidak terbendung. Selain itu saat terjadi musim kemarau 

daerah yang intensitas curah  hujannya sedikit  akan  

mengalami kekeringan. Pembuatan bendungan dapat 

menjadi solusi untuk mengendalikan laju air melalui pintu 

air yang terdapat di tubuh bendungan. Monitoring 

ketinggian air serta pengendalian pintu air bendungan saat 

ini masih dilakukan secara manual seperti yang terdapat 

pada bendungan Katulampa, hal ini akan menyebabkan 

keterlambatan informasi yang diberikan pada masyarakat 

saat terjadi bencana baik banjir maupun kekeringan. 

 

Salah satu perkembangan dibidang teknologi internet saat 

ini adalah Internet of Things (IoT). Teknologi IoT dapat 

diterapkan pada sebuah sistem kendali pintu air 

berdasarkan ketinggian air pada sebuah bendungan yang 

tidak lagi harus dilakukan secara manual. IoT dapat 

diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk 

menghubungkan satu objek dengan objek lainnya yang 

saling berinteraksi melalui jaringan internet. Sistem ini 

dirancang dapat memonitor tinggi air dari jarak jauh 

secara real time dan dapat dipantau melalui laptop ataupun 

smartphone yang terhubung dengan jaringan internet 

(Meautia. 2015). 

 

Untuk dapat memonitoring ketinggian air pada bendungan 

digunakan sensor JSN-SR04T yang berfungsi sebagai 

input data ketinggian air bendungan yang akan diolah oleh 

modul wifi Node MCU ESP12-e sebagai mikrokontroler 

untuk kemudian ditampilkan pada website platform IoT 

yaitu Thinger.io. Thinger.io  adalah website platform yang 

menyediakan layanan Internet of Things (IoT). Thinger.io 

dapat berguna sebagai media pembacaan, penerimaan, dan 

pengiriman data sensor secara real-time (Vithlani, dkk. 

2016). Thinger.io banyak digunakan untuk berbagai 

macam proyek IoT, hal ini dipilih karena tampilan dari 

websitenya yang menarik juga mudahnya pengaturan 

dasboard pada proyek yang akan dibuat. Dasboard pada 

Thinger.io dapat dengan mudah menampilkan informasi 

yang tersimpan atau diterima secara real time. 

 

 

2. Metodologi Penelitian 
 

Untuk membuat perangkat lunak system pemonitor 

menggunakan wireless dibutuhkan beberapa software 

yang sudah tersedia sebagai berikut:  
a. Arduino IDE 

Bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

pemrograman mikrokontroler Node MCU ESP12-e 

adalah bahasa C yang sudah disederhanakan. 

 

 

 
Gambar 1 . Screen Capture Program Node MCU  

     ESP12-e  pada Arduino IDE 

 

b. Thinger.io 

Thinger.io merupakan sebuah platform IoT 

(Internetof Things) sebagai media pembacaan dan 

penerimaan data sensor yang digunakan untuk 

mempermudah suatu proses monitoring, sehingga 

dapat menghubungkan perangkat keras yang akan 

mengirimkan data sensor menuju cloud thinger.io. 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan Akhir Data Bucket Thinger.io 
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Gambar 3. Tampilan Akhir Pemonitor Tinggi Air pada  

          Thinger.io 

 

2.1 Diagram Blok Sistem Pemonitor 
 

 

 
 

Gambar 4. Diagram Blok Sistem Pemonitor 

 

Fungsi masing-masing blok diagram: 

1. Sensor JSN-SR04T : Pendeteksi ketinggian air pada 

bendungan yang akan diproses Node MCU ESP12-e. 

2. Node MCU ESP12-e : Mengolah data yang dikirim 

oleh sensor JSN-SR04T kemudian mengirimkan hasil 

pembacaan ke cloud web thinger.io untuk ditampilkan 

pada dashboard platform thinger.io. 

3. Modem : Penyedia koneksi internet untuk Node 

MCUESP12-e agar bias mengirim data menuju cloud 

atau web server. 

4. Thinger.io :Cloud yang berperan sebagai tempat 

penyimpanan data secara digital yang dikirim oleh 

modul wifi Node MCU ESP12-e, selain itu juga 

berfungsi untuk menampilkan data monitoring 

ketinggian air secara real time. 

 

2.2 Realisasi Alat 

 
Berdasarkan realisasinya, sistem pemonitor ini difokuskan 

pada pembuatan program pada Arduino IDE, perancangan 

device, dashboard dan data bucket pada platform 

websitethinger.io. Berikut adalah tahapan-tahapan: 

1. Pembuatan program meliputi perancangan file 

berextensi. hexdengan menggunakan perangkat 

lunak Arduino IDE yang bertujuan untuk membuat 

algoritma yang akan deprogram ke Node 

MCUESP12-e. 

2. Pembuatan pemonitor ketinggian air pada 

bendungan dan saluran irigasi dengan thinger.io 

bertujuan sebagai media penyimpanan dan 

penerima data dari Node MCUESP12-e ke 

perangkat pengontrol via internet. Dengan kata 

lain, dengan adanya device ini system dapat 

memonitoring ketinggian air bendungan melalui 

sensor JSN-SR04T yang telah terpasang pada alat. 

 

Untuk merealisasikan perangkat lunak pada sistem 

pemonitor ketinggian air pada bendungan, maka 

disusunlah flowchart sistem sebagai berikut: 

 
3.  

 

 
Gambar 5. Flowchart Sistem Berdasarkan Software 
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3 Hasil dan Pembahasan 
 

Pengujian system pemonitor tinggi air bendungan berbasis 

wireless dipengaruhi batasan fisik yang dibahas pada 

tinjauan pustaka. Hasil yang ditampilkan berupa table 

kalibrasi sensor JSN-SR04T dengan sebuah penggaris, 

jarak maksimum komunikasi antara Node MCUESP12-e 

dengan modem dan waktu pengiriman data sensor JSN-

SR04T yang termonitor pada platfrom 

thinger.io.Pengujian dilakukan dengan pengamatan 

langsung yang datanya terlihat dan ditampilkan pada 

thinger.io. 

 

3.1 Kalibrasi Sensor JSN-SR04T 
 

Tabel 1. Alat Pengujian Kalibrasi 
  

No Alat dan Bahan Jenis/Merk Jumlah 

1 Sensor Ultrasonik JSN-SR04T 1 Buah 
2 NodeMCU ESP12-e  1 Buah 

3 Penggaris 60cm Butterfly 1 Buah 

4 Laptop ACER 1 Buah 

 

 
 

Gambar 6. Konfigurasi Pengujian Kalibrasi 

 
 

Tabel 2. Data Hasil Pengujian Kalibrasi  

 

No 
Penggaris 

(cm) 

Sensor  
JSN-SR04T 

(s) 

Selisih 

(s) 
Error(%) 

1 21 21 0 0% 

2 22 21 1 4,50% 
3 23 22 1 4,30% 

4 24 22 2 8,30% 
5 25 23 2 8,00% 

6 26 24 2 7,70% 

7 27 25 2 7,40% 
8 28 26 2 7,10% 

9 29 27 2 6,80% 

10 30 28 2 6,70% 
11 31 29 2 6,40% 

12 32 30 2 6,20% 

13 33 31 2 6,00% 
14 34 32 2 5,90% 

15 35 33 2 5,70% 

16 36 34 2 5,50% 
17 37 35 2 5,40% 

18 38 35 3 7,90% 

19 39 36 3 7,70% 
20 40 37 3 7,50% 

21 41 38 3 7,30% 

22 42 39 3 7,10% 

23 43 40 3 6,90% 

No 
Penggaris 

(cm) 

Sensor  
JSN-SR04T 

(s) 

Selisih 

(s) 
Error(%) 

 
25 

 
45 

 
42 

 
3 

 
6,60% 

26 46 43 3 6,50% 

27 47 44 3 6,40% 
28 48 45 3 6,20% 

29 49 46 3 6,10% 

30 50 47 3 6,00% 

Rata-Rata Error (%) 6.40% 

Nilai Minimum Error (%) 4.30% 

Nilai Maksimum Error (%) 8.30% 

 

3.2 Jarak Komunikasi Node MCU ESP12-

e dengan Modem 
 
Tabel 3. Alat Pengujian Jarak Komunikasi  

 
No Alat dan Bahan Jenis/Merk Jumlah 

1 Sensor Ultrasonik JSN-SR04T 2 Buah 
2 NodeMCU ESP12-e 

 

2 Buah 

3 Laptop ACER 1 Buah 
4 Modem Bolt 1 Buah 

5 Powerbank Lippo 1 Buah 

 

 
 

Gambar 7. Konfigurasi Pengujian Jarak Komunikasi  

 
Tabel 4. Data Hasil Pengujian Jarak Komunikasi  

 
No Jarak (m) Kondisi Thinger.io 

1 5 Terkirim 

2 10 Terkirim 
3 15 Terkirim 

4 20 Terkirim 

5 25 Terkirim 
6 30 Terkirim 

7 35 Terkirim 

8 40 Terkirim 
9 45 Terkirim 

10 50 Terkirim 

11 55 Terkirim 
12 60 Terkirim 

13 65 Terkirim 

14 70 Terkirim 
15 75 Terkirim 

16 80 Terkirim 

17 85 Terkirim 
18 90 Terkirim 

19 95 Terkirim 

20 100 Tidak Terkirim 
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3.3 Respon Data Platform Thinger.io 
 

Tabel 5. Alat Pengujian Respon Data Platform Thinger.io 

 
No Alat dan Bahan Jenis/Merk Jumlah 

1 Sensor Ultrasonik JSN-SR04T 2 Buah 
2 NodeMCU ESP12-e 

 

1 Buah 

3 Laptop ACER 1 Buah 

4 Modem Bolt 1 Buah 

 

 

 
  

Gambar 8.  Konfigurasi Pengujian Respon Data  

                      Platform Thinger.io 

                      

Tabel 6. Data Hasil Pengujian Respon Data Platform  

                      Thinger.io 

 

No. 
Ketinggian 

Air (cm) 

Waktu Pengiriman Data sensor JSN 

– SR04T ke PlatformThinger.io 

Siang Hari 
(s) 

Malam Hari 
(s) 

1 1 1 1 

2 2 1 1 

3 3 1 1 
4 4 1 1 

5 5 1 1 

6 6 1 1 
7 7 1 1 

8 8 1 1 

9 9 1 1 
10 10 1 1 

11 11 1 1 
12 12 1 1 

13 14 2 1 

 

 
 

 
Gambar 9. Wiring Diagram Kendali Pintu Air dan 

              Bendungan 

 

 

 
Gambar 10. Prototype Alat Kendali Pintu Air      

                     dan Bendungan 

 

4 Kesimpulam 
 

Kesimpulan yang didapat penulis dari Sistem Monitoring 

dan Kendali Pintu Air Bendungan Menggunakan Modul  

Wireless, dengan subjudul Perancangan Sistem Pemonitor 

Ketinggian Air Bendungan Menggunakan Modul Wireless: 

1. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi tinggi air 

pada prototipe miniature system monitoring dan 

kendali pintu air bendungan adalah sensor JSN-SR04T. 

2. Jarak  jangkauan  pembacaan  minimal  sensor  JSN-

SR04T  pada prototype miniature alat adalah 21 cm 

dari jarak objek yang akan diukur. 

3. Komunikasi antara prototipe miniatur alat untuk 

memonitoring ketinggian air dengan modem mampu 

mengirimkan data sensor hingga jarak 95 meter pada 

area terbuka tanpa halangan. Data yang diterima 

kemudian diolah untuk ditampilkan pada dashboard 

thinger.io. 

4. Dari hasil pengujian prototipe miniatur alat, ketinggian 

air pada bendungan dan irigasi yang dapat 

dimonitoring dari 0 cm– 13 cm. 
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Abstrak  
 

Koper pintar penimbang berat dapat menimbang koper beserta isinya secara otomatis. Koper pintar mampu mengatasi 

permasalahan calon penumpang pesawat terbang. Penimbangan isi koper secara otomatis merupakan implementasi dari 

sensor load cell. Load cell dapat merubah tekanan menjadi besaran listrik. Load cell menghasilkan sinyal analog yang 

tidak dapat langsung di olah oleh mikrokontroler. Sinyal analog harus di konversi menggunakan modul ADC (Analog to 

Digital Converter). Modul ADC mengonversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Pada sistem penimbang berat koper 

otomatis menggunakan modul ADC HX711. Modul HX711 dirancang khusus untuk sensor berat seperti load cell. 

Modul HX711 memiliki resolusi pembacaan ADC sebesar 24 bit. Keluaran dari modul ADC diolah oleh mikrokontroler 

ATMega32 sebagai hasil pengukuran berat koper. Sistem penimbang dilengkapi dengan keypad sebagai pemilih batas 

berat koper. Jika koper melebihi batas maksimal yang telah di pilih maka indicator kelebihan berat aktif. Buzzer 

digunakan sebagai indicator kelebihan berat. Hasil pengukuran berat koper ditampilkan pada LCD. 

 

 

Abstract 
 

Smart luggage can automatically weigh luggage and their contents. Smart luggage can overcome the problems of 

prospective airplane passengers. Automatically weighing the contents of the suitcase is an implementation of the sensor 

load cell. Load cell can change pressure into an electrical quantity. Load cell produces analog signals that cannot be 

directly processed by the microcontroller. Analog signals must be converted using the ADC (Analog to Digital 

Converter) module. The ADC module converts analog signals into digital signals. In the automatic weighing system the 

automatic suitcase uses the ADC HX711 module. The HX711 module is specifically designed for heavy sensors such as 

load cells. The HX711 module has an ADC reading resolution of 24 bits. The output of the ADC module is processed 

by the ATMega32 microcontroller as a result of measuring the weight of the suitcase. The weighing system is equipped 

with a keypad as a selector of the weight of the suitcase. If the suitcase exceeds the maximum limit chosen then the 

indicator of overweight is active. Buzzer is used as an indicator of excess weight. The result of the weight measurement 

of the suitcase is displayed on the LCD. 

 

 
Keywords: Load cell, Mikrokontroller, HX711 module, Modul ADC. 

 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Maskapai penerbangan mengatur batas maksimal 

penyimpanan barang dalam bagasi. Permasalahan calon 

penumpang pesawat terbang saat check-in sebelum 

penerbangan adalah kelebihan berat dan keamanan 

barang bawaan di dalam koper. 

 

Penimbangan berat koper dilakukan menggunakan 

timbangan khusus. Beberapa timbangan khusus untuk 

koper memanfaatkan sensor sebagai pendeteksi berat. 

Informasi/sinyal dari sensor kemudian ditampilkan pada 

display. Sensor yang digunakan adalah sensor load cell. 

Sistem penimbang koper dikendalikan melalui instruksi-

instruksi di dalam sebuah chip mikrokontroler. 

Instruksi-instruksi diberikan/download ke dalam 

mikrokontroler melalui PC (Personal Computer). 

Instruksi yang diberikan/download memproses sinyal 

input dari sensor. Informasi yang didapat dari sensor 

load cell di tampilkan pada LCD (Liquid Cristal 

Display) sebagai hasil pengukuran. Pengguna koper 

dapat memilih batas berat sesuai dengan maskapai yang 
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digunakan melalui keypad. Alarm peringatan berbunyi 

saat berat koper telah mencapai batas yang ditentukan 

pengguna koper.  

 

2. Metode Penelitian  
 
A. Mikrokontroler AVR 

Mikrokontroler adalah suatu chip dengan kepadatan 

yang sangat tinggi, semua bagian yang diperlukan untuk 

suatu kontroler dan dikemas dalam satu keping [8]. Satu 

chip mikrokontroler terdiri dari CPU (Central 

Proccessing Unit), RAM (Random Acess Memory), 

EEPROM/EPROM/PROM/ROM, I/O, Timer dan lain 

sebagainya. Mikrokontroler ATMEGA 32 merupakan 

salah satu varian dari mikrokontroler Alv and Vegard’s 

Risc Processor atau sering di singkat AVR serta 

merupakan mikrokontroler RISC 8 bit [3]. AVR 

merupkan jenis mikroontroler yang sering di pakai 

dalam bidang elektronika dan instrumentasi. 

Mikrokontroler tidak terlepas dari pemrograman, 

Mikrokontroler bekerja sesuai perintah-perintah yang 

diberikan oleh programmer. Mikrokontroler mengatur 

input dan output sesuai kebutuhan suatu sistem 

terkontrol. Programmer memberikan instruksi sesuai 

dengan bahasa pemrograman tertentu. 

 

 

 
Gambar 1. Konfigurasi Pin ATmega32 

 

Fitur pada mikrokontroler ATMega 32 antara lain: 

 Arsitektur RISC dengan troughput mencapai 16 

MIPS pada frekuensi 16Mhz. 

 Mikrokontroler AVR 8 bit yang memiliki 

kemempuan tinggi dengan daya yang rendah. 

 Memiliki kapasistas Flash memori 32Kbyte, 

EEPROM 1 Kbyte dan saluran SRAM 2 Kbyte. 

 Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, Port 

B, Port C, dan Port D. 

 CPU yang terdiri dari atas 32 buah register. 

 JTAG (IEEE 1149,1 Complian std.) 

 Unit interupsi internal dan eksternal. 

 Port USART untuk komunikasi serial. 

 Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan 

perbandingan. 

 Real Time Counter dengan oscillator tersendiri 

 4 Channel PWM, 8 Channel&10 bit ADC 

 Byte- oriented two-wire serial interface 

 Programmable Serial USART & SPI 

 Wachdog Timmer dengan oscillator internal 

 On-chip Analog Comparator 

 

B. Module HX-711 

 Output load cell merupakan beda potensial dari 

lengan-lengan jembatan wheatstone yang mengalami 

ketidakseimbangan. Data keluaran sensor load cell 

merupakan data analog, sehingga perlu dikonversi 

menjadi data digital untuk diolah pada mikrokontroller. 

Modul HX711 yang digunakan mempunyai lebar data 

24 bit. Modul HX711 24 (gambar 2) bit dibuat untuk 

pengkonversian data analog ke digital dan 

pengkondisian sinyal khusus untuk pengukuran berat, 

sensor berat, dan antarmuka langsung aplikasi control 

industri dengan menggunakan rangkaian jembatan [1]. 

 

 
Gambar 2. Modul ADC HX711 

 

Input HX711 merupakan input multiplexer dengan 

dua channel, channel A dan channel B. channel A 

dapat diprogram dengan penguatan (gain) sebesar 

128 kali atau 64 kali, sesuai dengan sinyal clock 

yang diberikan oleh mikrokontroler. Sedangkan 

chanel B memiliki penguatan tetap atau fixed gain 

sebesar 32 kali. Gambar xx merupakan timming 

diagram antara data dan sinyal clock untuk 

mengambil data dari modul HX711. Table 1 

menunjukan penguatan (gain) yang dapat dipilih saat 

menggunakan medul HX711. 

 

 

Gambar 3 Data output, gain, sinyal clock HX711 

[Datasheet HX711 module] 

Lenovo
Typewriter
Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019

Lenovo
Typewriter
389



 

C. LCD (Liquid Crystal Display) 

Hasil pegolahan data oleh mikrokontroler 

ditampilkan ke LCD. LCD (Liquid Crystal Display) 

adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan 

kristal cair sebagai penampil utama. LCD bisa 

memunculkan gambar atau tulisan dikarenakan terdapat 

banyak sekali titik cahaya (pixel) yang terdiri dari satu 

buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya [4]. 

 

D. KEYPAD 

Keypad adalah rangkaian tombol yang berfungsi 

untuk memberi sinyal pada suatu rangkaian dengan 

menghubungkan jalur jalur tertentu. Pada sistem 

pengontrolan ini, digunakan keypad matriks 4 x 3 (12 

push button) dengan pin penghubung rangkaian 

berjumlah 7 pin [4]. 

 

E. BUZZER 

Buzzer sebuah komponen elektronika yang 

mengubah getaran listrik menjadi suara [4]. Aplikasi 

Buzzer pada suatu system sebagai indicator atau tanda 

peringatan. 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
 

A. Realisasi 

Pembuatan algoritma pemrograman sistem 

penimbang koper terdiri dari 2 bagian yaitu main 

program dan sub program. Cara kerja program aplikasi 

ditunjukan melalui flowchar Program Sistem 

Penimbang Berikut flowchart program sistem 

penimbang koper: 

 

 
 

Gambar 4. Flowchart Main Program Sistem Penimbang Koper 

 

Pengguna koper harus mengatur batas berat koper 

yang dinginkan melalui keypad. Terdapat tiga pilihan 

yaitu: batas 15Kg, 20Kg dan atur manual dengan 

batasan < 25Kg. Melalui instruksi yang didownload, 

mikrokontroler menyimpan batas berat koper yang telah 

diatur kemudian membandingkan dengan berat yang 

terukur oleh sensor load cell.  

Jika berat melebihi batas yang telah diatur maka 

buzzer aktif. Buzzer aktif untuk memberikan peringatan 

bahwa berat koper berlebih. Untuk mematikan buzzer 

maka pengguna koper harus menekan tombol * pada 

keypad. 

 

 
 

Gambar 5. Flowchart Sub Program sistem penimbang 

koper 

 

 

Gambar 6. Realisasi Sistem Penimbang 
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B. Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan cara memberikan beban 

yang berbeda pada koper. Batas berat koper yang telah 

ditentukan kemudian dibandingkan dengan berat barang 

yang masuk ke dalam koper. Berikut table pengujian 

yang telah dilakukan: 

 
Tabel 2. Data pengujian pemilihan batas berat koper  

Pengujian Batas 
Berat 

Berat barang Buzzer 
 Actual LCD  

1 15Kg 12.0Kg 12.01Kg Off 

2 15Kg 15.0Kg 15.05Kg On 

3 20Kg 20.0Kg 16.02Kg Off 

4 20Kg 20.0Kg 20.02Kg On 

5 22Kg 21.5Kg 21.48Kg Off 

6 22Kg 22.5Kg 22.52Kg On 

 

Pengujian juga dilakukan untuk mengetahui nilai ADC 

yang dihasilkan oleh modul HX711, berikut ini hasil 

pengujian pembacaan nilai ADC: 

 

Tabel 3. Data pengujian nilai ADC Modul HX711 

HX 711 menggunakan Gain 128 

Berat Isi Koper Nilai ADC dari modul 

HX711 

0 Kg 33055.4 

1 Kg 33621.0 

1.25 Kg 33771.0 

2.5 Kg 34438.0 

3.75 Kg 35152.0 

7.5 Kg 37260.0 

8.5 Kg 37827.6 

12.05 Kg 39872.8 

14.05 Kg 41147.6 

 

Pada pengambilan data ADC diatas menggunakan 

resolusi 16 bit. Data hasil pembacaan sensor oleh modul 

HX711 dari 24 bit kemudian dibagi 8 bit sehingga 

menjadi 16 bit. 

 

C. Analisis 

Data yang diperoleh dari pembacaan nilai ADC 

modul HX711 bervariasi sesuai dengan berat yang 

diterima sensor. Modul HX711 memiliki resolusi 

sebesar 24 bit. Sedangkan pada pengujian diatas resolusi 

yang digunakan diubah menjadi 16 bit. Data yang 

tampil di LCD merupakan nilai ADC dengan resolusi 16 

bit (0000H – FFFFH). Nilai ADC pembacaan sensor 

yang ditampilkan di LCD adalah 33056.8 (rata rata dari 

dua data). Saat sensor tidak diberikan beban, nilai ADC 

yang seharusnya dihasilkan adalah setegah dari 65535 

(16 bit) atau 32767 (15 bit). 

Module HX711 merupakan modul ADC yang 

dirancang untuk sensor load cell yang memiliki dua 

output berupa differential input. Data yang tampil di 

LCD merupakan selisih dari output sensor load cell. 

Modul HX711 secara otomatis mengonversi data analog 

menjadi data digital. Pada program resolusi duturunkan 

menjadi 16 bit atau 15 bit positif dan 15 bit negatif. 

Bagian negative memiliki range data ADC 0 – 32766 

dan bagian positif memiliki range data ADC 32767 – 

65534. Saat berat pada sensor ditambah nilai adc 

semakin besar sedangkan jika berta pada sensor 

dikurangi nilai adc yang ditampilkan semakin kecil. 

Pada pengujian untuk sistem Batas berat koper, 

maka dapat dianalisa bahwa indicator buzzer aktif 

sesuai dengan program yang dibuat . Ketika sensor 

mendeteksi berat koper berlebih, indicator buzer aktif 

atau on, seperti yang diinginkan. Begitu juga pada saat 

keadaan berat belom melebihi batas yang ditentukan 

buzzer tidak aktif atau off. 

 

4. Kesimpulan 

 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap 

sistem penimbang koper dapat disimpulkan: 

1. Modul HX711 dapat digunakan untuk mengonversi 

sinyal analog menjadi sinyal digital yang memiliki 

resolusi 24 bit. Resolusi modul ADC dapat 

diturunkan menjadi 16 bit, yaitu dengan membagi 

24 bit dengan 8 bit. 

2. Nilai ADC yang dihasilkan pada saat load cell 

tidak diberi beban adalah 32767 atau setengah dari 

nilai resolusinya (16bit). Jika load cell 

mendapatkan tekanan dari atas maka nilai ADC nya 

bertambah. Sedangkan jika load cell diberikan 

tekanan dari bawah maka nilai ADC nya berkurang. 

3. Pembuatan algoritma pemrograman sistem 

pembatas berat koper sesuai dengan perencanaan. 

Keypad digunakan untuk memilih batas berat yang 

diinginkan. Saat berat koper melebihi batas 

ketentuan maka buzzer aktif. 
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Rancang Bangun Internet Protocol Television (IPTV) pada Jaringan Wireless 

LAN di Laboratorium Teknik Telekomunikasi  

“Protokol Signaling dan Performansi” 
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Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta 
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Abstrak 
Perkembangan teknologi khususnya teknologi telekomunikasi dan informasi menyebabkan hadirnya teknologi 

pemrosesan sinyal digital dengan berbasis teknologi IP (Internet Protocol) yang diintegrasikan antara komunikasi 

data, suara, dan video. Penggunaan IPTV pada jaringan wireless LAN memberi banyak keuntungan, dari segi biaya 

jelas lebih murah dari IPTV yang disediakan oleh provider, dari segi pengguna teknologi ini dapat digunakan oleh 

banyak pengguna selama pengguna berada pada jaringan. Penerapan IPTV  ini dapat mendukung pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar berbasiskan multimedia di Laboratorium Telekomunikasi. Dalam tugas akhir ini akan 

diketahui mekanisme protokol yang digunakan IPTV, proses signaling serta performansi teknologi IPTV yang 

dibuat. Setelah dilakukan pengujian, kedua layanan pada IPTV ini menggunakan protokol UDP dalam 

pentransmisian data. Protokol signaling pada IPTV ini berbeda pada setiap layanan, TV stream broadcast 

menggunakan protokol IGMPv3 sedangkan VoD menggunakan protokol HTTP dan RTSP. Pada pengujian 

performansi IPTV diperoleh bahwa nilai delay, jitter dan packet loss dari IPTV berada pada kategori baik menurut 

ITU-T G.114, yaitu nilai maksimum delay yang didapat dari pengukuran adalah 22,838499 ms, untuk jitter 47,729 

ms, dan packet loss 0 %. Nilai delay dan packet loss yang didapat dari hasil pengukuran digunakan untuk mencari 

nilai MOS yang merupakan tolak ukur Quality of Service dari IPTV. Pada pengujian delay dalam kondisi LoS, jarak 

maksimal dari user ke sever yaitu 30 meter dan jumlah maksimal user yang mengakses layanan sebanyak 5 user. 

Pada pengujian delay dalam kondisi NLoS, jarak maksimal dari user ke sever yaitu 10 meter dan jumlah maksimal 

user yang mengakses layanan sebanyak 4 user. Rentang nilai MOS yang didapat dari perhitungan yaitu 4,24 

sampai 4,26 yang menunjukan kualitas IPTV ini baik dan layak untuk diterapkan di Laboratorium Teknik 

Telekomunikasi.  

Kata kunci: Protokol IPTV, signaling, QoS, MOS 

 

I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan informasi dari hari ke hari 

semakin meningkat dimana salah satunya adalah 

pada bidang penyiaran televisi. Internet Protocol 

Television (IPTV) adalah sebuah evolusi pada 

sistem penyiaran televisi, dimana pada sistem ini 

siaran televisi tidak lagi dikirim menggunakan 

gelombang VHF atau UHF, melainkan 

menggunakan jaringan IP. Karena layanan IPTV 

di Indonesia memerlukan biaya yang cukup 

besar, maka pada penelitian ini akan dibuat 

sebuah sistem IPTV yang menyediakan layanan 

berupa siaran televisi dan video on demand 

dengan menggunakan jaringan wireless (Wi-Fi). 

Dengan menggunakan jaringan wireless sebagai 

media untuk pengiriman data, maka untuk 

mengakses layanan IPTV yang disediakan cukup 

dengan menggunakan perangkat berupa laptop, 

tidak memerlukan beberapa perangkat tambahan 

seperti jika menggunakan jaringan kabel atau 

fiber optik, disamping itu lebih mudah untuk 

diimplementasi dibanding menggunakan 

jaringan kabel serta menggunakan halaman web 

(website) untuk menampilkan layanan IPTV 

pada laptop. 

Laboratorium telekomunikasi merupakan 

tempat pusat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung pada program studi teknik 

telekomunikasi dan broadband multimedia. 

Laboratorium ini belum memiliki sarana yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar berbasiskan multimedia. Dengan 

demikian, dibutuhkan sarana pengukuran 

performansi dan protokol signaling untuk 

Internet Protocol Television (IPTV) di 

laboratorium telekomunikasi agar mahasiswa/i 
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dapat mengetahui dan mempraktikan teknologi 

baru. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah: 

1. Memahami mekanisme protokol signaling 

yang digunakan oleh IPTV.  

2. Mengetahui parameter QoS yang meliputi 

delay, jitter dan packet loss dari IPTV yang 

dibuat.  

3. Memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi performansi IPTV yang telah 

dibuat. 

II. TEORI DASAR 

2.1 Internet Protocol Television (IPTV) 

Internet Protocol Television (IPTV) 

adalah sebuah evolusi pada sistem penyiaran 

televisi, dimana pada sistem ini siaran televisi 

tidak lagi dikirim menggunakan gelombang 

VHF atau UHF, melainkan menggunakan 

jaringan IP. IPTV menggunakan jaringan 

private, yaitu jaringan yang disediakan oleh 

penyedia layanan IPTV.[1] 

2.2 Protokol Penunjang IPTV 

 Ada beberapa protokol yang menjadi 

penunjang jaringan IPTV, yaitu User Datagram 

Protocol (UDP) sebagai protokol pembawa data 

saat pentransmisian layanan, Internet Group 

Management Protocol Version 3 (IGMPv3) 

sbagai protokol signaling layanan TV stream 

broadcast, serta Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP) dan Real Time Streaming Protocol 

(RTSP) sebagai protokol signaling layanan 

Video on Demand (VoD). 

2.3 Enkapsulasi 

  Enkapsulasi adalah proses penempatan data 

dibalik suatu header untuk setiap layer. Pada 

Gambar 2.1 terlihat pada setiap layer diberikan 

suatu header tambahan, kemudian ditambahkan 

lagi header pada layer berikutnya.[2] 

 
Gambar 2.1 Proses enkapsulasi 

2.4 Quality of Service (QoS) 

Parameter QoS yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut: 

1. Delay 
Delay adalah waktu yang dibutuhkan data 

untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan.Nilai 

delay ditentukan dari persamaan (1).[4] 

 

......(1) 
 

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa kategori 

delay yang digunakan TVstreaming menurut 

rekomendasi dari ITU-T G.114. [4] 

Tabel 2.1 Rekomendasi ITU-T G.114 untuk 

Delay 

Kategori Delay Besar Delay 

Sangat Baik < 150 ms 

Baik 150ms  s/d 300 ms 

Buruk 300ms  s/d 450 ms 

Sangat Buruk > 450 ms 

 

2. Jitter 

Jitter adalah jumlah variasi waktu 

kedatangan paket-paket yang dikirimkan terus-

menerus dari satu terminal (source) ke terminal 

lain (destination) pada jaringan IP. Tabel 2.2 

menunjukkan beberapa kategori jitter untuk TV 

streaming menurut rekomendasi ITU-T G.114. 
[4] 

Tabel 2.2 Rekomendasi ITU-T G.114 untuk 

Jitter 

Kategori Jitter Jitter 

Sangat Baik 0 ms 

Baik 0 ms  s/d 75 ms 
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Sedang 76 ms  s/d 125 ms 

Buruk 125ms s/d 225 ms 

3. Packet Loss 

Ketika packet loss besar, maka dapat 

diketahui bahwa jaringan sedang sibuk atau 

terjadi overload. Nilai packet loss ditentukan 

dari persamaan (2). [4] 

 

..(2) 
 

Tabel 2.3 menunjukkan kategori packet 

lossuntuk TV streaming menurut rekomendasi 

ITU-T G.114. [4] 

 

 

 

Tabel 2.3 Rekomendasi ITU-T G.114 untuk 

Packet Loss 

Kategori Packet Loss Packet Loss Ratio 

Sangat Baik 0 % 

Baik 3 % 

Buruk 15 % 

Sangat Buruk 25 % 

MOS merupakan parameter subjektif 

untuk mengukur kualitas suara dan video dalam 

jaringan IP. Pendekatan matematis yang 

digunakan untuk menentukan kualitas suara dan 

video berdasarkan penyebab menurunnya 

kualitas suara dalam jaringan dimodelkan 

dengan E-Model ITU-T G.107 dan ITU-T P.800.  

Nilai akhir estimasi E-Model disebut dengan R 

faktor. R faktor didefinisikan oleh persamaan 

(3),[3] 
R = 94.2 – Id – Ief ...............................................................(3) 

Id = faktor penurunan kualitas yang    

       disebabkan oleh pengaruh delay.  

Ief = faktor penurunan kualitas yang  

       disebabkan oleh teknik kompresi  

       dan packet loss yang terjadi.   

Nilai Id ditentukan dari persamaan (4), 
Id=(0,024d+0,11(d-177,3)Hd-177,3)....................(4) 
Nilai Ief ditentukan dari persamaan (5), 
Ief=7+30ln(1+15e)....................................................(5) 

R = faktor kualitas transmisi  

d = delay (ms)  

e = packet loss (desimal) 

H = fungsi tangga; dengan ketentuan  

H(x) = 0   jika x < 0, lainnya   

H(x) = 0  untuk x > 0  

Untuk mengubah estimasi dari nilai R ke dalam 

MOS terdapat ketentuan sebagai berikut :    

Untuk R < 0         : MOS =1  
Untuk R > 100         : MOS = 4.5  
Untuk 0 < R < 100 :  
MOS =  1+0,035R+7x10-6R(R-60)(100-R) 

Rekomendasi ITU-T P.800 untuk kualitas 

jaringan berdasarkan MOS dikelompokkan 

menjadi 5 kategori seperti terlihat pada Tabel 

2.4. 

Tabel 2.4 Rekomendasi ITU-T P.800 untuk 

kualitas jaringan berdasarkan MOS 

Nilai MOS Opini 

5 Sangat Baik 

4 Baik 

3 Cukup Baik 

2 Kurang Baik 

1 Buruk 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini terbagi menjadi 2 

tahap yaitu: 

3.1 Perancangan Alat 

Alat yang dibuat pada penelitian ini adalah 

“Internet Protocol Television (IPTV) pada 

Jaringan Wireless LAN di Laboratorium 

Telekomunikasi”. Jaringan yang digunakan 

untuk layanan IPTV ini menggunakan wireless 

router dengan laptop sebagai server IPTV 

dengan menginstal software Unreal Streaming 

Server dan XAMPP Server. Untuk 

menggambarkan jaringan yang akan dibuat 

dapat dilihat pada diagram blok pada Gambar 

3.1. 

 
Gambar 3.1 Diagram blok IPTV 

Pada Gambar 3.1 di atas merupakan 

diagram blok IPTV, dimana pada kotak dengan 

garis putus-putus merupakan blok Quality of 

Service (QoS) dan protokol signaling dari 

jaringan tersebut. Blok tersebut merupakan 

mekanisme protokol signaling yang digunakan 

serta tolak ukur QoS dari IPTV yang berupa 

nilai MOS. Mekanisme protokol signaling akan 
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dilihat menggunakan software wireshark yang 

meng-capture paket data saat proses 

pentransmisian data berlangsung. Kemudian 

akan diukur pula nilai delay menggunakan 

software wireshark dan packet loss 

menggunakan software iperf untuk mendapatkan 

nilai MOS yang berfungsi untuk mengetahui 

kualitas layanan IPTV tersebut. 

 

3.2 Realisasi 

      Untuk mengetahui mekanisme protokol 

signaling yang digunakan oleh teknologi IPTV, 

pastikan user telah terhubung dengan jaringan 

wireless IPTV dan mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand. 

Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana 

proses signaling dan protokol yang digunakan 

saat mengakses kedua layanan tersebut.  

      Dengan mendapatkan nilai delay dan packet 

loss akan diperoleh nilai Quality of Service 

(QoS) dari layanan IPTV tersebut dengan 

menghitung nilai R faktor untuk mendapatkan 

nilai Mean Opinion Score (MOS). Nilai R faktor 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus pada 

persamaan (3). Nilai MOS merupakan tolak ukur 

QoS suatu jaringan komunikasi. Untuk 

mempermudah perhitungan maka dapat 

digunakan aplikasi MOS kalkulator untuk 

mendapatkan kategori kualitas dari jaringan 

IPTV yang dibuat. Perhitungan nilai MOS juga 

akan ditentukan berdasarkan opini pengguna 

dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang. 

Pengguna akan memberi penilaian terhadap 

kategori yang diberikan untuk layanan TV 

Stream Broadcast dan Video on Demand. 

Kategori penilaian yang digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kategori penilaian untuk jaringan 

IPTV 

MOS Kategori Deskripsi 

5 Sangat 

Baik 

Warna gambar 

natural/stabil dan suara 

yang jernih/tidak ada 

noise 

4 Baik Warna gambar kurang 

natural/stabil tetapi suara 

jelas 

3 Cukup Kualitas warna gambar 

Baik naik turun tetapisuara 

kurang jelas dikarenakan 

noise 

2 Kurang 

Baik 

Gambar kurang jelas 

tetapi suara masih bisa 

didengar/dimengerti 

1 Buruk Gambar tidak jelas dan 

suara tidak dapat 

didengar/dimengerti 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan berdasarkan metode 

pengambilan data yang telah dirancang pada bab 

perancangan. Dari data hasil percobaan yang 

diperoleh dapat dilihat pencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

1. Enkapsulasi data pada protokol IPTV 

Enkapsulasi data pada protokol IPTV 

menunjukkan bagaimana satu jenis paket data 

dibungkus menjadi jenis data yang berbeda pada 

setiap lapisan komunikasi untuk kepentingan 

pengiriman data. 

 

A. Layanan TV Stream Broadcast 

Pada pengujian layanan TV stream 

broadcast, channel TV yang digunakan adalah 

ANTV. Gambar 4.1 menunjukan tampilan siaran 

TV yang diakses oleh pengguna. 

 
Gambar 4.1 Siaran TV yang diakses oleh 

pengguna 

Informasi yang terdapat selama proses 

enkapsulasi adalah sebagai berikut. 

1. Application Layer 

Pada lapisan ini terdapat data yang akan 

diterima oleh pengguna. Data merupakan siaran 

TV yang sudah diubah kedalam bentuk paket-

paket data. Kemudian paket data ini akan 

dikirim menuju lapisan selanjutnya untuk diolah. 

2. Transport Layer 
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Pada lapisan ini protokol yang digunakan 

adalah User Datagram Protocol (UDP). 

Datagram protokol UDP dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Datagram UDP 

3. Network Layer 

Pada lapisan ini protokol yang digunakan 

adalah Internet Protocol (IP). Datagram 

protokol IP dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Datagram IP 

1. Data Link Layer  

Pada lapisan ini protokol yang digunakan adalah 

Ethernet. Datagram protokol Ethernet dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Datagram Ethernet 

 

B. Layanan Video on Demand 

Pada pengujian layanan Video on Demand 

(VoD), video yang diakses oleh pengguna 

adalah film Logan. Gambar 4.5 menunjukan 

tampilan video yang diakses oleh pengguna.  

 
Gambar 4.2 Video yang diakses oleh 

pengguna 

Pada layanan Video on Demand proses 

enkapsulasi sama seperti layanan TV stream 

broadcast. 

 

2. Signaling pada Teknologi IPTV 

Proses signaling berfungsi untuk 

pembentukan hubungan, pemantauan hubungan 

serta pemutusan hubungan pada saat mengakses 

layanan. Berikut merupakan signaling yang 

terjadi pada teknologi IPTV: 

 

A. Layanan TV stream broadcast 
Proses signaling pada layanan TV stream 

broadcast menggunakan protokol IGMPv3. 

Proses signaling TV stream broadcast dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Signaling TV stream broadcast 

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat dilihat 

bahwa ada 2 tahap pada proses signaling ini, 

yaitu: 

1. JOIN, tahap ini dilakukan untuk mulai 

mengakses layanan TV. User dengan IP 

address 192.168.0.103 akan mengirim 

request JOIN menuju router multicast untuk 

dapat bergabung dengan grup multicast 

stream. 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

398 

 

2. LEAVE, tahap ini dilakukan untuk 

mengakhiri akses layanan TV. User dengan 

IP address 192.168.0.103 akan mengirim 

request LEAVE menuju router multicast 

untuk meninggalkan grup multicast stream. 

 

B. Layanan Video on Demand 
Pada layanan Video on Demand terdapat 

perbedaan protokol signaling saat mengakses 

video melaui web browser dan Video LAN 

Client (VLC) player. Saat mengakses video 

menggunakan web browser protokol signaling 

yang digunakan adalah HTTP. Sedangkan saat 

menggunakan VLC player protokol signaling 

yang digunakan adalah RTSP. Proses signaling 

HTTP dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Signaling HTTP 

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat 

bahwa ada 2 tahap pada proses signaling ini, 

yaitu: 

1. Mengakses halaman web video, pada tahap 

ini user dengan IP address 192.168.0.103 

akan mengirim request GET menuju server 

untuk dapat mengakses halaman web 

tersebut. Kemudian server mengirimkan 

respon HTTP/1.1 200 OK yang berupa 

respon berhasil.  

2. Menjalankan video yang dipilih, pada tahap 

ini user kembali mengirimkan request GET 

menuju server untuk menjalankan video 

yang dipilih. Protokol HTTP tidak 

menampilkan proses saat akses layanan 

diakhiri. 

 

Proses signaling RTSP dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Signaling RTSP 

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat dilihat 

bahwa ada 3 tahap pada proses signaling ini, 

yaitu: 

1. Initiation, pada tahap ini terjadi 

pembentukan hubungan antara user dan 

server. Pada saat initiation, user dengan IP 

address 192.168.0.103 akan mengirim 

request OPTIONS, DESCRIBE, dan SETUP 

menuju server untuk membentuk hubungan 

agar dapat mengakses video yang dituju. 

Server akan mengirimkan respon ACK OK 

untuk menandakan hubungan telah 

terbentuk. 

2. Handling, pada tahap ini terjadi pertukaran 

informasi selama video diakses. Pada saat 

handling, user mengirimkan request PLAY 

untuk mulai memainkan video. Kemudian 

server mengirimkan ACK OK yang 

menandakan respon berhasil. Ketika user 

menghentikan video sementara, IP address 

user mengirimkan request PAUSE. 

Kemudian server mengirimkan ACK OK 

yang menandakan respon berhasil.    

3. Termination, pada tahap ini terjadi 

pemutusan hubungan. Pada saat termination, 

user mengirimkan request TEARDOWN 

untuk menghentikan video. Kemudian 

server mengirimkan ACK OK yang 

menandakan respon berhasil saat video 

berakhir. 

 

3. Performansi IPTV 

Pengujian performansi IPTV yang dilakukan 

adalah pengujian parameter performansi 

terhadap kepadatan trafik, pengujian parameter 

performansi terhadap jarak, serta pengujian 
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delay pada kondisi Line of Sight (LoS) dan Non 

Line of Sight (NLoS) 

A. Parameter Performansi terhadap 

Kepadatan Trafik 
Pengujian dilakukan pada saat layanan 

diakses oleh 1 user, 2 user, 3 user, 4 user, 

dan 5 user. Hasil pengujian performansi 

layanan TV stream broadcast dapat dilihat 

pada Gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9 Grafik hasil pengujian 

performansi TV stream broadcast 

Berdasarkan Gambar 4.9 dapat dilihat 

bahwa semakin banyak user yang 

mengakses layanan, delay dan jitter yang 

dihasilkan semakin besar. Nilai packet loss 

saat diakses oleh 1 sampai 5 user bernilai 

0%. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada 

paket yang hilang selama proses 

pentransmisian data pada layanan TV 

stream broadcast. 

Hasil pengujian performansi layanan 

Video on Demand dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Grafik Hasil Pengujian 

performansi Video on Demand 

Berdasarkan Gambar 4.10 dapat dilihat 

bahwa semakin banyak user yang 

mengakses layanan, delay dan jitter yang 

dihasilkan semakin besar. Nilai packet loss 

saat diakses oleh 1 sampai 5 user bernilai 0 

%. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada 

paket yang hilang selama proses 

pentransmisian data pada layanan Video on 

Demand. 

 

B. Parameter Performansi terhadap 

Jarak 
Pengujian ini dilakukan pada jarak 

antara pengguna dengan server dimulai dari 

10 meter, 20 meter sampai 30 meter. Hasil 

pengujian performansi layanan TV stream 

broadcast terhadap jarak dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 

 
Gambar 4.11 Grafik hasil pengujian 

performansi TV stream broadcast terhadap 

jarak 

Berdasarkan Gambar 4.11 dapat dilihat 

bahwa semakin jauh jarak user yang 

mengakses layanan, delay dan jitter yang 

dihasilkan semakin besar. Nilai packet loss 

saat diakses oleh 1 sampai 5 user bernilai 

0%. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada 

paket yang hilang selama proses 

pentransmisian data pada layanan TV 

stream broadcast.  

Hasil pengujian performansi layanan 

Video on Demand dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Grafik hasil pengujian 

performansi Video on Demand terhadap 

jarak 

Berdasarkan Gambar 4.12 dapat dilihat 

bahwa semakin jauh jarak user yang 

mengakses layanan, delay dan jitter yang 

dihasilkan semakin besar. Nilai packet loss 

saat diakses oleh 1 sampai 5 user bernilai 0 

%. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada 

paket yang hilang selama proses 

pentransmisian data pada layanan Video on 

Demand 
 

C. Pengujian Delay pada Kondisi Line of 

Sight (LoS) 
Pengujian ini dilakukan pada saat layanan 

diakses oleh 1 user, 2 user, 3 user, 4 user, dan 5 

user pada jarak antara user dengan server 

dimulai dari 10 meter, 20 meter sampai 30 

meter. Berikut ini adalah hasil pengujian delay 

pada kondisi LoS. 

1. 10 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 10 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. 

Tabel 4.1 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 10 meter 

Jumlah User Delay 

1 4,366378 

2 4,431820 

3 4,518302 

4 4,713418 

5 4,953960 

Tabel 4.2 Hasil pengujian video on Demand 

pada jarak 10 meter 

Jumlah User Delay 

1 8,435582 

2 9,610012 

3 11,693261 

4 14,221379 

5 14,562702 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 dan 4.2 

dapat dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan 

ini masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 10 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

2. 20 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 20 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. 

Tabel 4.3 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 20 meter 

Jumlah User Delay 

1 4,370417 

2 4,386844 

3 4,395604 

4 4,454670 

5 4,472432 

 

Tabel 4.4 Hasil pengujian Video on Demand 

pada jarak 20 meter 

Jumlah User Delay 

1 11,954944 

2 12,758595 

3 12,783221 

4 13,106066 

5 20,857208 

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 dan 4.4 

dapat dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan 

ini masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 20 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

 

3. 30 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 30 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. 

Tabel 4.5 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 30 meter 

Jumlah User Delay 
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1 4,341296 

2 4,355100 

3 4,359620 

4 5,150367 

5 155,322862 

 

Tabel 4.6 Hasil pengujian Video on Demand 

pada jarak 30 meter 

Jumlah User Delay 

1 11,171080 

2 12,235358 

3 13,561140 

4 17,002457 

5 50,671892 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 dan 4.6 

dapat dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan 

ini masih dalam kondisi baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu 150 ms s/d 300 

ms, sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 

10 meter semua user yang mengakses layanan 

TV stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

 

D. Pengujian Delay pada Kondisi Non Line 

of Sight (NLoS) 
Pengujian ini dilakukan pada saat layanan 

diakses oleh 1 user, 2 user, 3 user, 4 user, dan 5 

user pada jarak antara user dengan server 

dimulai dari 3 meter, 6 meter sampai 10 meter. 

Berikut ini adalah hasil pengujian delay pada 

kondisi NLoS. 

1. 3 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 3 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8. 

Tabel 4.7 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 3 meter 

Jumlah User   Delay 

1 4,894727 

2 6,053359 

3 6,079251 

4 18,501541 

5 76,225043 

 

 

Tabel 4.8 Hasil pengujian video on Demand 

pada jarak 3 meter 

Jumlah User Delay 

1 11,143075 

2 11,944023 

3 17,804154 

4 23,079355 

5 35,992801 

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 dan 4.8 

dapat dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan 

ini masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 3 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

 

2. 6 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 6 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan Tabel 

4.10. 

Tabel 4.9 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 6 meter 

Jumlah User Delay 

1 4,952352 

2 8,385241 

3 18,320811 

4 28,401022 

5 40,899795 

Tabel 4.10 Hasil pengujian Video on 

Demand pada jarak 6 meter 

Jumlah User Delay 

1 15,707834 

2 20,165460 

3 21,590310 

4 22,838499 

5 40,343571 

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 dan 4.10 

dapat dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan 

ini masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 6 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 
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3. 10 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 10 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan Tabel 

4.12. 

Tabel 4.11 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 10 meter 

Jumlah User Delay 

1 27,844712 

2 41,336633 

3 48,941339 

4 63,176895 

5 487,179487 

Tabel 4.12 Hasil pengujian Video on 

Demand pada jarak 10 meter 

Jumlah User Delay 

1 11,885664 

2 20,145735 

3 20,803328 

4 63,176895 

5 348,484848 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 dapat 

dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan ini 

masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 10 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast mendapatkan kualitas layanan 

yang baik.  

Berdasarkan data pada Tabel 4.12 dapat 

dilihat bahwa pada saat layanan diakses oleh 5 

user, delay yang diperoleh sebesar 348,484848. 

Nilai delay ini dalam kondisi buruk menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu 300 ms s/d 450 

ms, sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 

10 meter jumlah maksimal user yang mengakses 

layanan video on demand adalah 4 user. 

 

4. Mean Opinion Score (MOS) 
Mean Opinion Score merupakan nilai 

estimasi yang menunjukkan kualitas dari 

teknologi IPTV yang telah dibuat.  

A. Nilai MOS berdasarkan pengukuran 

parameter performansi IPTV terhadap 

kepadatan trafik 

Nilai MOS dapat dihitung menggunakan 

rumus pada persamaan (3) sampai persamaan (5) 

atau menggunakan MOS kalkulator. Nilai MOS 

yang didapat dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan 

Tabel 4.14. 

Tabel 4.13 Hasil perhitungan MOS TV 

stream broadcast 

Jumlah 

User 

Tidak 

Menggunakan 

MOS Kalkulator 

Menggunakan 

MOS Kalkulator 

1 4,260 4,26064 

2 4,260 4,26032 

3 4,260 4,26023 

4 4,260 4,26019 

5 4,259 4,25904 

 

Tabel 4.14 Hasil perhitungan MOS Video on 

Demand 

 

Jumlah 

User 

Tidak 

Menggunakan 

MOS Kalkulator 

Menggunakan 

MOS Kalkulator 

1 4,253 4,25437 

2 4,253 4,25374 

3 4,253 4,25362 

4 4,250 4,25049 

5 4,248 4,2486 

Dari tabel 4.13 dan 4.14 dapat dilihat bahwa 

nilai MOS dari kedua layanan masih dalam 

kategori baik, yaitu ≥ 4. 

 

B. Nilai MOS berdasarkan pengukuran 

parameter performansi IPTV terhadap 

jarak 

Nilai MOS dapat dihitung menggunakan 

rumus pada persamaan (3) sampai persamaan (5) 

atau menggunakan MOS kalkulator. Nilai MOS 

yang didapat dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan 

Tabel 4.16. 

Tabel 4.15 Hasil perhitungan MOS TV 

stream broadcast 

Jarak 

(m) 

Berdasarkan 

Opini 

MOS 

kalkulator 

Perhitungan 

10 4,4 4,26035 4,261 

20 4,2 4,26029 4,260 

30 4 4,25838 4,258 

 

Tabel 4.16 Hasil perhitungan MOS Video on 

Demand 

Jarak 

(m) 

Berdasarkan 

Opini 

MOS 

kalkulator 

Perhitungan 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 4 Tahun 2019 

 

403 

 

10 4,5 4,25754 4,257 

20 4,2 4,25132 4,251 

30 4 4,24948 4,249 

Dari tabel 4.15 dan 4.16 dapat dilihat bahwa 

nilai MOS dari kedua layanan masih dalam 

kategori baik, yaitu ≥ 4. 

 

V. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

pembuatan Tugas Akhir Rancang Bangun 

Internet Protocol Television (IPTV) pada 

Jaringan Wireless LAN di Laboratorium Teknik 

Telekomunikasi ”Protokol signaling dan 

Performansi” sebagai berikut: 

1. Nilai delay terbesar yang diperoleh adalah 

487,179487 ms.  Nilai delay ini berada pada 

kategori buruk menurut rekomendasi ITU-T 

G.114 yaitu 300 ms s/d 450 ms. 

2. Nilai delay terkecil yang diperoleh adalah 

4,341296 ms. Nilai delay ini masih dalam 

kategori sangat baik menurut rekomendasi 

ITU-T G.114 yaitu < 150 ms. 

3. Nilai jitter terbesar yang diperoleh adalah 

47,729 ms dan jitter terkecil yang diperoleh 

adalah 1,716 ms. Nilai jitter ini masih dalam 

kategori baik menurut rekomendasi ITU-T 

G.114 yaitu 0 ms s/d 75 ms.  

4. Nilai packet loss dari kedua layanan pada 

teknologi IPTV ini bernilai 0 %. Nilai 

packet loss ini masih dalam kategori baik 

menurut rekomendasi ITU-T G.114 yaitu < 

3 %. 

5. Pada kondisi Line of Sight, jarak maksimal 

dari user ke sever yaitu 30 meter dan jumlah 

maksimal user yang mengakses layanan 

sebanyak 5 user. 

6. Pada kondisi Non Line of Sight, jarak 

maksimal antara user dan sever yaitu 10 

meter dan jumlah maksimal user yang 

mengakses layanan sebanyak 4 user. 

7. Semakin jauh jarak antara user dan sever, 

semakin sedikit jumlah user yang dapat 

mengakses layanan dan semakin besar delay 

yang dihasilkan. 

8. Nilai MOS yang diperoleh berada pada 

kisaran 4,24 s/d 4,26, hal ini menunjukkan 

bahwa kualitas teknologi IPTV yang dibuat 

adalah baik. 
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Abstrak 

Didalam industri kimia reaktor banyak digunakan untuk proses pengolahan dan 

tempat reaksi kimia, didalam reaktor terdapat proses pemanasan, pendinginan, pencampuran. 

maka diperlukan kendali yang dapat memonitoring, mengendalikan reaktor agar reaksi kimia 

yang terjadi didalam reaktor sesuai dengan yang diharapkan selain itu banyaknya proses yang 

akan dikendalikan maka diperlukan integrasi pengendalian untuk memudahkan dalam proses 

monitoringnya. 

Pada penelitian ini peneliti merancang sistem kendali untuk mengawasi memonitoring 

dan mengendalikan Unit Reaktor dengan sistem SCADA ( Supervisory Control and Data 

Acquistion ) berbasis PLC ( Programmable Logic Controller ). Visualisasi Plant menggunakan 

Software CX-One Designer yang dapat memvisualisasikan kondisi sesuai dengan plant 

sesungguhnya. untuk menjalankan proses pada unit reaktor sesuai dengan deskripsi kerja 

proses reaksi kimia  menggunakan software CX-One Programmer dengan menggunakan 

bahasa ladder diagram untuk di transfer ke PLC. 

Dari hasil rancangan yang telah dibuat dan dijalankan dengan program simulator 

integrasi antara Program CX-One Designer dan CX-One Programmer memperlihatkan bahwa 

urutan proses reaksi kimia pada unit reaktor berjalan sesuai dengan program yang telah 

dirancang dan proses monitoring, pengoperasian dan pengendalian serta  perubahan 

parameter-parameter pada unit Reaktor dapat terlihat melalui Komputer dengan sistem 

SCADA.  

 

Kata Kunci : PLC, SCADA, Reaktor. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 Didalam industri kimia proses 

reaksi kimia untuk menghasilkan 

produk/bahan memerlukan ketepatan dan 

keakuratan agar menghasilkan produk yang 

sesuai dengan yang di inginkan.  

 biasanya proses kimia pengolahan 

bahan dalam industri kimia menggunakan 

reaktor reaktor tempat berlangsungnya 

reaksi kimia. didalam reaktor terdapat 

proses pemanasan, pendinginan, 

pengadukan dan proses pencampuran, 

sehingga diperlukan peralatan proses dan 

pengawasan untuk menghindari kesalahan 

dalam proses reaksi kimia dan menghindari 

kecelakaan kerja akibat dari kegagalan 

reaksi kimia. 

 pada saat proses berlangsungnya 

reaksi kimia pada reaktor diusahakan agar 

sebisa mungkin meminimalisir keberadaan 

operator di area plant, untuk menghindari 

bahaya dari efek reaksi kimia yang terjdai 

pada reaktor, maka sangat diperlukan suatu 

sistem agar dapat memonitoring, 

mengoperasikan dan mengendalikan proses 

reaksi kimia didalam reaktor dilakukan 

pada ruangan tertentu yang berada jauh 

pada reaktor dan sampai saat ini 

pengendalian proses reaksi kimia pada 

reaktor masih dilakukan secara manual dan 

menggunakan operator dalam 
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mengoperasikan dan mengawasi langsung 

di plant. 

 berdasarkan kondisi tersebut 

bagaimana agar dapat merancang dan 

mendisain sistem agar proses reaksi kimia 

dalam reaktor dapat dijalankan secara 

otomatis dan dapat dimonitoring pada 

lokasi tertentu untuk menghindari bahaya 

dari proses reaksi kimia yang sedang 

berlangsung pada reaktor. 

2. Landasan Teori 

2.1 Sistem PLC 

Sebuah PLC (kepanjangan 

Programmable Logic control) adalah 

sebuah alat yang digunakan untuk 

menggantikan rangkaian sederetan relay 

yang dijumpai pada sistem kontrol proses 

konvensional. PLC bekerja dengan cara 

mengamati masukan (melalui sensor-sensor 

terkait), kemudian melakukan proses dan 

melakukan tindakan sesuai yang 

dibutuhkan, yang berupa menghidupkan 

atau mematikan keluarannya (logika 0 atau 

1, hidup atau mati). Pengguna membuat 

program (yang umumnya dinamakan 

diagram tangga atau ladder diagram) yang 

kemudian harus dijalankan oleh PLC yang 

bersangkutan, Dengan kata lain, PLC 

menentukan aksi apa yang harus dilakukan 

pada instrumen keluaran berkaitan dengan 

status suatu ukuran atau besaran yang 

diamati. 

2.1.1 Komponen Komponen PLC 

PLC sesungguhnya merupakan sistem 

mikrokontroler khusus untuk industri, 

artinya seperangkat perangkat lunak dan 

keras yang diadaptasi untuk keperluan 

aplikasi dalam dunia industri. Elemen-

elemen dasar sebuah PLC ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 1. Konfigurasi sistem PLC 

Dari gambar diatas, PLC terdiri dari bagian 

bagian utama yaitu : 

a. Unit Pengolah Pusat (CPU - 

Central Processing Unit) 

Unit pengolah pusat atau CPU 

merupakan otak dari sebuah 

kontroler PLC. CPU itu sendiri 

biasanya merupakan sebuah 

mikrokontroler (versi mini 

mikrokontroler lengkap). 

b. Memori 

Memori sistem (saat ini banyak 

yang mengimplementasikan 

penggunaan teknologi flash) 

digunakan oleh PLC untuk sistem 

kontrol proses. Selain berfungsi 

untuk menyimpan “sistem operasi”, 

juga digunakan untuk menyimpan 

program yang harus dijalankan, 

dalam bentuk biner, hasil 

terjemahan diagram tangga yang 

dibuat oleh pengguna atau 

pemrogram 

c. Pemrograman PLC 

Kontroler PLC dapat diprogram 

melalui komputer, tetapi juga bisa 

deprogram melalui program 

manual, yang biasa disebut dengan 

konsol (console). Untukkeperluan 
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ini dibutuhkan perangkat lunak, 

yang biasanya juga tergantung pada 

produk PLC-nya. Dengan kata lain, 

masing-masing produk PLC 

membutuhkan perangkat sendiri-

sendiri. 

Hampir semua produk perangkat 

lunak untuk memprogram PLC 

memberikan kebebasan berbagai 

macam pilihan seperti: memaksa 

suatu saklar (masukan atau 

keluaran) bernilai ON atau OFF, 

melakukan pengawasan program 

(monitoring) secara real-time 

termasuk pembuatan dokumentasi 

diagram tangga yang bersangkutan. 

d. Catu daya PLC 

Catu daya listrik digunakan untuk 

memberikan pasokan catu daya ke 

seluruh bagian PLC (termasuk 

CPU, memori dan lain-lain). 

Kebanyakan PLC bekerja pada catu 

daya 24 VDC atau 220 VAC. 

Beberapa PLC catu dayanya 

terpisah (sebagai modul tersendiri). 

e. Masukan-masukan PLC 

Kecerdasan sebuah sistem 

terotomasi sangat tergantung pada 

kemampuansebuah PLC untuk 

membaca sinyal dari berbagai 

macam jenis sensor dan 

pirantipiranti masukan lainnya. 

untuk mendeteksi proses atau 

kondisi atau status suatu keadaan 

atau proses yang sedang terjadi, 

misalnya, berapa cacah barang 

yang sudah diproduksi, ketinggian 

permukaan air, tekanan udara dan 

lain sebagainya, maka dibutuhkan 

sensor-sensor yang tepat untuk 

masing-masing kondisi atau 

keadaan yang akan dideteksi 

tersebut. 

f. Keluaran-keluaran PLC 

Sistem otomatis tidaklah lengkap 

jika tidak ada fasilitas keluaran atau 

fasilitas untuk menghubungkan 

dengan alat-alat eksternal (yang 

dikendalikan). Beberapa alat atau 

piranti yang banyak digunakan 

adalah motor, selenoida, relai, 

lampu indikator, speaker dan lain 

sebagainya. Keluaran ini dapat 

berupa analog maupun digital. 

2.1.1 Modul Perangkat Lunak PLC 

Perangkat lunak merupakan modul yang 

pasti dimiliki oleh PLC. PLC mampu 

mengenali berbagai macam bahasa 

pemrograman / perangkat lunak seperti 

state language, bahasa pemrograman C, 

dan yang paling popular digunakan 

adalah RLL 20  

 
(relay ladder logic). Sistem yang akan 

digunakan untuk mengontrol plant, dibuat 

dalam bahasa pemrograman yang 

compatible dengan PLC yang digunakan. 

Semua instruksi yang telah ditulis 

disimpan dalam memori PLC, dan akan 

dieksekusi oleh modul CPU. Penulisan 

program pada PLC dapat dilakukan pada 

keadaan on line maupun off line. Pada 

perangkat lunak PLC omron yang 

digunakan untuk menulis program adalah 

CX-Programmer seperti ditunjukkan pada 

Gambar  
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 4 

 
Gambar 2. Tampilan Software CX-One 

Programmer Omron. 

Pada gambar 2 diatas software 

pemrograman PLC menggunakan diagram 

Ladder, dimana susunan urutan program 

dibuat dalam bentuk tangga yang tersususn 

secara logis. 

2.2 Sistem SCADA 

 Sistem SCADA adalah suatu 

metode dalam sistem kontrol, dimana 

operator dapat melakukan fungsi kontrol 

(controlling), pengawasan (monitoring) 

dan pengambilan serta perekaman data 

(data acquisition) dari sebuah sistem 

yang sedang bekerja. SCADA dapat 

difungsikan sebagai sistem yang dapat 

mengumpulkan informasi atau data-data 

dari lapangan dan kemudian 

mengirimkan-nya ke sebuah komputer 

sentral yang akan mengatur dan 

mengontrol data-data tersebut. 

 SCADA dapat digunakan untuk 

mengatur berbagai macam peralatan. 

Biasanya sistem SCADA pada PLC 

digunakan untuk melakuan proses 

industri yang kompleks secara otomatis, 

dapat menggantikan tenaga manusia dan 

biasanya merupakan proses-proses yang 

melibatkan faktor-faktor kontrol yang 

lebih banyak dan berbahaya, serta faktor-

faktor kontrol gerakan cepat, dan lain 

sebagainya. SCADA dapat digunakan 

dalam aplikasi-aplikasi yang 

membutuhkan kemudahan dalam 

pemantauan sekaligus juga pengontrolan, 

dengan berbagai macam media interface 

dan komunikasi yang tersedia saat ini. 

2.2.1 Perangkat Keras Sistem 

SCADA 

Sebuah sistem SCADA biasanya 

memiliki perangkat keras sinyal untuk 

memperoleh dan mengirimkan I/O, 

kontroler, jaringan, antarmuka pengguna 

dalam bentuk HMI (Human Machine 

Interface), piranti komunikasi dan 

beberapa perangkat lunak pendukung. 

 

Gambar 2.2. Arsitektur sederhana sistem 

SCADA. 

Dari gambar 2.2 PLC digunakan untuk 

melakukan pemantauan, memonitorig dan 

sebagai perantara antara field dan sistem 

SCADA, Input PLC digunakan untuk 

memantau parameter parameter yang terjadi 

pada field dan unit output PLC melakukan 

aksi terhadap parameter parameter yang 

diterima oleh input sesuai dengan program 

yang telah ditentukan. SCADA digunakan 

sebagai HMI untuk memoitoring, 

mengendalikan dan membuat sistem data 

management. 

Semua itu menjadi satu sistem, jadi istilah 

SCADA merujuk pada sistem pusat 

keseluruhan. Sistem sentral ini biasanya 

melakukan pemantauan data-data dari 

berbagai macam sensor di lapangan atau 

bahkan dari tempat-tempat yang lebih 

jauh lagi (remote locations). 

Sistem pemantauan dan kontrol industri 

biasanya terdiri dari sebuah host sentral 
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atau master (biasa dinamakan sebagai 

master station, master terminal unit atau 

MTU), salah satu atau lebih unit-unit 

pengumpul dan kontrol data lapangan 

(biasa dinamakan remote station, remoter 

terminal unit atau RTU) dan sekumpulan 

perangkat lunak standar maupun 

customized yang digunakan untuk 

memantau dan mengontrol elemen-

elemen data di lapangan. 

2.2.2 Perangkat Lunak Sistem 

SCADA 

Sistem SCADA mengacu pada kerja 

PLC, dimana pada PC akan ditunjukkan 

dan ditampilkan simulasi dan tombol 

kontrol pada plant secara real-time dari 

sistem dengan bantuan perangkat lunak 

SCADA (dalam hal ini menggunakan 

program Vijeo Citect). Jadi PC akan 

memiliki fungsi untuk melakukan 

controlling dan monitoring plant. 

Perangkat lunak SCADA didukung oleh 

fitur-fitur untuk menampilkan proses dari 

sistem dengan memanfaatkan data 

acquisition. Sedangkan untuk 

menghubungkan perangkat lunak 

SCADA dengan PC agar dapat dikontrol 

dan diamati oleh operator serta dengan 

PLC yang bekerja pada plant, maka 

dibutuhkan media komunikasi seperti 

jalur komunikasi serial pada PC (serial 

port PC). 

Software yang digunakan untuk membuat 

visualisasi Plant agar sesuai dengan Plant 

asli mempunyai banyak versi diantaranya 

adalah CX-One Designer. Software ini 

dapat memvisualisasikan keadaan plant 

sesungguhnya. 

 

Gambar 2.3 Display Software CX-One 

Designer. 

Dalam software tersebut cukup banyak 

gambar yang tersedia untuk 

memvisualisasikan plant sesungguhnya. 

2.2.3 Bahasa dan Logika Pemrograman 

PLC 

PLC memiliki bermacam-macam bahasa 

program yang ditetapkan oleh 

(International Electrotecnic Commission) 

IEC 61131-3, ada 5 bahasa pemrograman 

PLC yaitu[9]: 

a. Ladder Diagram (LD)  

Adalah bahasa pemrograman yang 

dibuat dari persamaan fungsi logika 

dan fungsi-fungsi lain berupa 

pemrosesan data atau fungsi waktu 

dan pencacahan. Ladder diagram 

terdiri dari susunan kontak-kontak 

dalam satu kelompok perintah secara 

horizontal dari kiri ke kanan, dan 

terdiri dari banyak kelompok 

perintah secara vertikal. Ladder 

diagram termasuk bahasa 

pemrograman PLC yang paling 

banyak digunakan. Gambar 2.4 

merupakan contoh program ladder 

diagram[ 
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 6 

 

Gambar 2.4 Contoh Program 

menggunakan ladder diagram. 
b. Function Block Diagram (FBD)  

Merupakan penggunaan blok-blok 

fungsi standar maupun buatan 

pengguna sendiri yang digunakan 

untuk pemrogram PLC. FDB jarang 

digunakan karena mempunyai logika 

pemrograman yang rumit dan 

komplek. Gambar 2.14 merupakan 

contoh pemrograman FDB. 

 

Gambar 2.5. Pemrograman PLC dengan 

Fungsion Blok. 
c. Sequential Function Chart (SFC)  

SFC menggambarkan secara grafis 

aksi sekuensial dari sebuah kontrol 

proses. SFC terdiri dari step yang 

terhubung dengan blok aksi dan 

transisi. Masing-masing step 

merepresentasikan keadaan (state) 

tertentu dari sebuah sistem yang 

dikendalikan. 

 

Gambar 2.6. Pemrograman PLC 

menggunakan Fungsion Chart. 

3. Deskripsi Kerja Unit Reaktor dan 

Perancangan Sistem  

3.1 Kondisi Plant Unit Reaktor  

 pada gambar dibawah merupakan 

kondisi dari unit reaktor yang akan 

dirancang sistem dan tampilan simulasi 

reaktornya : 

 

Gambar 3.1. Reaktor Prevarasi 

Gambar diatas menunjukkan reaktor tangki 

prevarasi pada lantai 3 dimana bahan baku 

material dalam betuk cair ditampung dan 

dicampur. 

Untuk tangki Reaksi utama dan reaktor 

pendinginan seperti terlihat pada gambar 

berikut : 
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 7 

 

Gambar 3.2 Reaktor Inti/Reaksi dan reaktor 

pendinginan. 

Dari gambar diatas terdapat dua reaktor 

utama yaiut tangki reaktor inti/ proses 

dimana seluruh bahan baku pada tangki 

prevarasi dicampur dan dipanaskan untuk 

menghasilkan reaksi yang dikehendaki. 

Sedangkan reaktor yang lain untuk 

mendinginkan bahan yang sudah diproses 

pada tangki reaktor inti. 

Untuk fasilitas pendukung seperti cooling 

sistem dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.3 Unit Cooling sistem 

Dari gambar diatas terlihat cooling tower 

digunakan untuk mendinginkan suhu 

didalam reaktor yang dialirkan melalui 

jaket reaktor. 

Dari ilustrasi diatas  terdapat lima buah 

tangki reaksi dimana terdapat tiga unit 

tangki bagian atas untuk prevarasi raw 

material dan dua Tangki bagian bawah 

untuk reaksi utama dan untuk pendinginan 

prduk yang sudah jadi serta komponen 

pendukung seperti Sistem pendinginan dan 

sistem pemanasan dengan boiller. 

 

3.2 Deskripsi Kerja Unit Reaktor 

Deskripsi kerja dari unit reaktor tempat 

reaksi kimia berlangsung adalah : 

1. Sebelum proses dimulai alat 

pendukung produksi harus dalam 

kondisi standby terlebih dahulu 

seperti Steam Boiller, dengan 

pressure switch tekanan 4 Bar dan 

Cooling sistem dengan tekanan air 

dalam pipa 2 BAR. 

2. Pompa Transfer Raw material 

bekerja untuk mengisi Tangki 

Prevarasi 1,2 dan 3 sesuai dengan 

formulasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

3. Agitator tangki Preparasi 1,2,3 

Beroperasi untuk mengaduk larutan 

dalam tangki, sambil 

menambahkan zat adiktif pada 

Tangki 2 dan 3 

4. Tangki Prevarasi 1 menaikkan suhu 

reaktor dengan membuka valve 

steam pada jacket reaktor sampai 

suhu reaktor 60°C. 

5. Setelah mencapai suhu 60°C, mulai 

waktu delay selama 30 menit. 

6. Setelah 30 menit tercapai valve 

keluaran ketiga tangki menbuka 

untuk mentransfer material produk 

menuju Tangki Reaksi Utama, hal 

ini dilakukan dengan sistem 

gravitasi. 

7. Pada reaktor utama, pada saat 

pertama transfer agitator tangki 

reaktor utama  beroperasi untuk 

mengaduk produk tersebut. 

8. Setelah semua produk telah 

ditransfer di reaktor utama maka 

agitator tangki prevarasi mati. 
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9. Dalam reaktor inti dipanaskan 

dengan membuka valve supply 

steam pada jacket reaktor dengan 

suhu 80°C. 

10. setelah suhu tercapai maka waktu 

delay mulai menghitung selama 45 

menit. 

11. Setelah waktu tercapa maka pihak 

kendali mutu melakukan inspeksi 

terhadap produk seperti viscosity, 

jika belum memenuhi dapat 

dilakukan adjustmen. 

12. Setelah bagian inspeksi selesai 

maka produk hasil reaksi di transfer 

menuju tangki pendinginan dengan 

bantuan pompa transfer. 

  

3.3 Flow Chart Diagram Proses 

Berdasarkan deskripsi kerja unit 

reaktor 15 KL diatas, maka deskripsi kerja 

disusun berdasarkan flow chart diagram 

untuk memudahkan dalam perancangan 

sistem unit reaktor 15 KL. 

Mulai

Operasionalkan Utilitas 

sistem seperti Steam 

Boiller dan cooling sistem

Utilitas sudah 

ON ?

Transfer Raw Material 

menuju Tangki Prevarasi 

1,2,3

On Agitator tangki 1,2,3 

dan naikkan suhu pada 

tangki prevarasi 1 sebesar 

60°C

Suhu 

mencapai 

60°C?

Suhu bertahan pada 60°C 
dan Timer Delay On selama 

30 Menit

Apakah waktu 

sudah 30"?

Transfer material dari 

tangki prevarasi 1,2,3 ke 

tangki reaksi utama

Apakah isi 

tangki kosong 

?

On Steam tangki reaksi 

sehingga suhu mencapai 

80°C
Off Tangki 1,2,3

Suhu 

mencapai 

80°C?

A

A

Suhu bertahan di 80°C
Waktu delay ON 

menghitung selama 30 

menit

Timer 

terlampaui ?

Pengetesan / Adjustment

Pengetesan 

OK ?

On Pompa transfer 

menuju Reaktor 

pendinginan

Penurunan suhu menjadi 

40°C

Suhu 

mencapai 

40°C?

Proses Packing

Selesai

ya

tidak

ya

tidak

ya

tidak

ya

tidak

ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

 

 

3.4  Perancangan sistem SCADA Unit 

Reaktor 

 Dalam Perancangan SCADA unit 

reaktor menggunakan software 

pemrograman CX-One Designer untuk 

mendisain plant sesuai dengan bentuk 

aslinya, visualisasi plant dapat terlihat pada 

gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.4 Visualisasi Sistem SCADA 

sesuai dengan Plant  

Dari gambar diatas tampilan visualisasi 

yang ada di plant mirip dengan kondisi di 

lapangannya, untuk mempermudah operator 

dalam memonitoring plant. 

3.5  Perancangan Sistem PLC  

 Dalam merancang dengan sistem 

PLC disesuaikan dengan deskripsi kerja 

sistem reaktor seperti gambar diatas, 

program PLC seperti pada gamabr dibawah 

: 

 

 

 

Gambar 3.5 Program Ladder proses Plant 

dari deskripsi kerja diatas dituangkan dalam 

bentuk ladder diagram 

3.6 Integrasi Sistem SCADA dan PLC 

 Tampilan visualisasi plant yang 

telah dibuat dengan software CX-One 

Designer agar dapat memonitoring dan 

mengendalikan Plant perlu di integrasikan 

dengan instruksi instruksi Ladder diagram 

yang telah dibuat pada  software CX-One 

Programmer . berikut merupakan tampilan 

integrasi dengna simulator siste SCADA : 
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Gambar 3.6. Integrasi CX-One Programmer 

dan CX-One Designer 

Integrasi Program PLC dengan Tampilan 

SCADA dengan memasukkan parameter 

parameter alamat yang ada pada tampilan 

SCADA dengan alamat yang ada di PLC 

sehingga input dan output tampilan 

SCADA dapat berkomunikasi. 

4. Analisa Dan Pembahasan. 

4.1 Pengujian sistem SCADA 

4.1.1 Pengoperasian Manual 

Dalam pengoperasian manual semua 

ekuipment dalam proses dapat dioperasikan 

secara manual dengan menekan tombol 

tekan operasional pada tiap ekuipmen yang 

ingin dioperasikan. 

Simulasi pengoperasian dapat terlihat pada 

tampilan simulasi SCADA berikut :  

 

Gambar 4.1. Pengoperasian manual siste 

SCADA 

dari tampilan scada ekuipmen seperti 

utilitas boiler, cooling sistem dan peralatan 

proses produksi dapat dioperasikan secara 

manual dengan menekan tombol tekan On 

dan untuk mematikan peralatan dengan 

menekan tombol OFF pada tampilan scada. 

 

4.1.2 Pengoperasian Automatis 

Pada pengoperasian sistem automatis 

proses tahapan setiap peralatan bekerja 

sesuai dengan program automatis yang 

telah dibuat, seperti terlihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 4.2. Tampilan Automatis Sistem 

SCADA 

Dalam pengoperasian sistem automatis, 

terlebih dahulu mengoperasikan siste 

utilitas seperti Steam Boiller, dan cooling 

sistem, setelah itu menekan tombol tekan 

Siste Automatis. Maka proses akan 

memulai sistem dengan mengoperasikan 

pompa transfer raw material kedala reaktor 

prevarasi yaitu tangki 1,2 dan 3 setelah itu 

motor mixer prevarasi beroperasi untuk 

mengaduk raw materiap pada tangki 

prevarasi. 

 Setelah settingan 30 menit 

mengaduk bahan material prevarasi akan di 

transfer menuju tangki reaksi utama 

dilakukan secara bersama-sama dan pada 

tangki reaksi utama agitator motor akan ON 

dan menset suhu dalam reaksi utama pada 

suhu 80°C. Setelah suhu telah tercapai dan 

material dari tengki prevarasi kosong maka 
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mulai menghitung waktu proses sambil 

mempertahankan suhu. 

Setelah waktu tercapai maka akan 

dilakukan pengecekan oleh bagian quality 

kontrol untuk mengecek produk dan 

melakukan adjustment, apabila hasil sudah 

baik maka produk akan ditransfer menuju 

tangki reaktor pendinginan dengan 

mengoperasikan pompa transfer cooling, 

setelah itu produk diturunkan suhunya 

menjadi 40°C dan dilanjutkan dengan 

proses pengemasan. 

  

 

4.2 Pengujian Sistem PLC 

Program yang telah dibuat di software CX-

Programmer dapat langsung di jalankan 

untuk mengecek program yang telah dibuat. 

Pada menu bar program simulasi maka 

display software akan terlihat pada gambari 

dibawah ini : 

 

 

Dari tampilan gambar diatas garis berwarna 

hijau menunjukkan arus yang mengalir 

pada ladder kiri menuju kekanan untuk 

menggerakkan proses dan output, untuk 

memaksa input menjadi ON dengan 

melakukan forcing pada sinyal input. 

5.Kesimpulan 

1. Disain Visual dengan menggunakan 

software CX-Desiger pada sistem Unit 

Reaktor dan perangkat utilitas Berbasis 

SCADA telah dirancang dan sesuai dengan 

kondisi plant aslinya.  

2. Perancangan program PLC untuk sistem 

Manual dan Urutan proses secara automatis 

telah dirancang dan dijalankan dengan 

simulasi pemrograman pada software CX-

One Programmer berjalan sesuai dengan 

rancangan kontrol yang telah dibuat. 

3.Dengan mengintegrasikan Software CX-

Designer visualisasi Plant yang telah dibuat 

dan Software CX-Programmer sistem kerja 

proses dihasilkan simulasi sistem SCADA 

yang dapat mengendalikan unit unit proses 

melalui komputer. 
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Abstrak – Suatu bangunan, umumnya tidak semuanya 

memiliki instalasi sistem jaringan indoor. Hal tersebut  

menyebabkan area gedung tidak mendapatkan kualitas sinyal 

jaringan khususnya pada penelitian ini yang diamati adalah 

jaringan LTE. Kondisi sinyal tersebut dikatakan tidak sebaik jika 

dibandingkan dengan kualitas sinyal di luar gedung. Selain itu 

konstruksi bangunan dan material gedung juga menjadi faktor 

lain yang menyebabkan terjadinya pelemahan sinyal. Salah satu 

solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi yaitu dengan melakukan perencanaan instalasi Indoor 

Building Coverage (IBC) pada jaringan LTE. Dalam 

melaksanakan perancangan IBC LTE ini dilakukan analisa untuk 

melakukan perencanaan IBC tersebut dengan menganalisa dari 

sisi capacity dan coverage. Pada penelitian ini dilakukan analisa 

melalui perhitungan dari sisi perencanaan secara capacity 

didapatkan jumlah antena yang diperlukan dalam perencanaan 

yaitu 133 antena. Berdasarkan hasil simulasi diperoleh rata-rata 

RSRP berkisar -50 hingga -74 dBm dan SINR dengan rata-rata 

berkisar 14 hingga 67 dB. Dengan membandingkan hasil simulasi 

dengan nilai standar radio parameter pada salah satu operator 

(XL Axiata) didapatkan bahwa perencanaan telah memenuhi 

standar operator yang menyebabkan area gedung mengalami 

peningkatan coverage. 

Kata Kunci : Indoor Building Coverage (IBC), LTE, Capacity  

Planning 

 

I. PENDAHULUAN 

Meningkatnya pengguna komunikasi seluler, semakin hari 

semakin bertambah mengikuti dengan perkembangan teknologi 

telekomunikasi itu sendiri. Pengunaan teknologi LTE saat ini, 

selalu dibutuhkan dimanapun kita berada, baik di dalam 

maupun di luar ruangan. Namun pada kenyataannya, tidak 

semua area dapat tercakup oleh jaringan LTE dengan kualitas 

sinyal yang baik. Hal tersebut membuat penyedia jaringan 

telekomunikasi untuk berinovasi dan berusaha meningkatkan 

kemampuan pada jaringannya. Kebutuhan terhadap komunikasi 

tidak hanya berlaku pada area (outdoor) saja tetapi juga pada 

area indoor, seperti gedung, apartment perkantoran, sekolah, 

rumah sakit, tempat parkir di basement, serta pusat 

perbelanjaan. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi redaman 

terhadap sinyal komunikasi yang mengalami gangguan, maka 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sinyal di dalam 

gedung tersebut perlu dibangun jaringan seluler indoor atau 

dapat disebut inbuilding coverage system agar kebutuhan 

kualitas sinyal, cakupan (coverage), atau pun kapasitas 

trafiknya dapat terlayani dengan maksimal.  

Sistem dalam gedung sangat berbeda dengan sistem luar 

gedung, hal yang paling mendasar adalah model perancangan 

sistem radio dan distribusi antenanya harus disesuaikan dengan 

karakteristik gedung tempat sel tersebut terpasang. Pada sistem 

sel dalam gedung dibutuhkan teknik khusus untuk mengatasi 

kondisi propagasi dalam ruangan. Tidak sama dengan area 

ruang kosong, sistem dalam gedung mengalami banyak rugi 

seperti kepadatan material dalam gedung, konstruksi gedung, 

kepadatan orang dalam gedung, dan terbatasnya celah antar 

ruangan seperti jendela dan pintu. Karakteristik sel dalam 

gedung yaitu area cakupan sel kecil, sinyalnya terbatas sampai 

pada sisi gedung, daya pemancar yang digunakan rendah, 

antena dipasang di dalam gedung ukuran antena keciL. 

Kondisi yang terjadi pada suatu bangunan tersebut menjadi 

bahan untuk dilakukan simulasi perencanaan Indoor Building 

Coverage (IBC) pada jaringan LTE, dengan melakukan 

perencanaan capacity dan coverage untuk mengetahui 

banyaknya site/antena baru yang diperlukan dan melakukan 

simulasi dengan menggunakan software RPS untuk mengetahui 

nilai dari LTE Radio Parameter seperti RSRP dan SINR setelah 

dilakukan perencanaan IBC. Pada penelitian ini, perencanaan 

hanya akan dianalisis dari sisi perencanaan secara kapasitas 

Untuk membuat rancangan jaringan indoor maka 

menggunakan perangkat Lunak Radiowave Propagation 

Simulator (RPS). RPS adalah program aplikasi desktop yang 

berfungsi untuk menganalisis propagasi gelombang radio atau 

prediksi coverage BTS telekomunikasi. 

II. REVIEW LITERATUR 

II.1 Konsep Dasar LTE 

Long Term Evolution (LTE) merupakan teknologi wireless 

generasi ke-4 yang memiliki kemampuan di atas kemampuan 

teknologi sebelumnya yaitu 2G dan 3G yang dapat memberikan 

layanan IP-based voice, data and streaming multimedia dengan 

kecepatan dan Quality of Experience(QoE)/Quality of Service 

(QoS) yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi 3G. 

Menurut standar, LTE dapat memberikan kecepatan uplink 

hingga 75 Megabit per detik (Mbps) dan kecepatan downlink 

hingga 100 Mbps [6]. Tidak diragukan lagi, LTE akan 

membawa banyak manfaat bagi jaringan seluler 

Bandwidth LTE adalah dari 1.4 MHz hingga 20 MHz [7]. 

Operator jaringan dapat memilih bandwidth yang berbeda dan 

memberikan layanan yang berbeda berdasarkan spektrum. Hal 

ini merupakan tujuan lain dari desain LTE yang sederhana yaitu 

untuk meningkatkan efisiensi spektrum pada jaringan, yang 

memungkinkan operator untuk menyediakan lebih banyak 

paket data pada suatu bandwidth. LTE menggunakan topologi 

jaringan all-IP, namun spesifikasi dari LTE tetap memiliki 

kemampuan untuk terhubung dengan sistem teknologi 2G dan 

3G yang masih menggunakan layanan domain circuit switch 
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seperti pada voice. Oleh karena itu, LTE memanfaatkan layanan 

Circuit Switch Fall Back (CSFB) agar layanan voice LTE 

dengan teknologi sebelumnya tetap dapat terhubung. 

II.2 Indoor Building Coverage 

Indoor Building Coverage merupakan suatu sistem yang 

diterapkan dalam gedung untuk mendukung sistem luar gedung 

(makrosel dan mikrosel outdoor) dalam memenuhi layanan 

seluler dan wireless [7]. Perencanaan sel dalam gedung (indoor 

coverage) meliputi perencanaan area cakupan sesuai dengan 

komitmen area, kapasitas trafik sesuai kebutuhan dan kualitas 

sinyal yang memuaskan pelanggan, dan dengan interferensi 

yang kecil. Dengan begitu tujuan IBC adalah untuk 

memperbaiki kualitas sinyal dan trafik di dalam gedung yang 

memiliki kualitas sinyal buruk atau memiliki trafik yang sangat 

padat. 

IBC dilakukan jika suatu gedung memiliki kualitas sinyal 

yang rendah dan trafik yang padat. Salah satu gedung dengan 

tingkat trafik yang tinggi adalah apartemen. Tingkat kepadatan 

penghuni pada suatu apartemen akan mempengaruhi kualitas 

sinyal yang diterima oleh  user.  Selain  itu,  material apartemen  

seperti beton,  kaca,  kayu,  bata  ringan,  dan sebagainya dapat 

menyebabkan atenuasi oleh dinding/material akan semakin 

meningkat dan mengakibatkan penurunan daya. 

Prinsip kerja IBC yaitu dengan menggunakan perangkat 

pemancar dan penerima yang dipasang di dalam gedung yang 

bertujuan untuk melayani kebutuhan akan telekomunikasi 

gedung baik kualitas sinyal, cakupan, maupun kapasitas 

trafiknya. Sama halnya dengan perencanaan IBC pada gedung 

bertingkat lainnya, perencanaan IBC di apartemen dilakukan 

dengan cara melakukan pemasangan transmitter atau antena 

yang terdistribusi (DAS) pada seluruh lantai. Hal yang 

membedakan adalah jumlah perangkat seperti splitter, 

connector, dan antena yang akan lebih banyak digunakan. 

Perencanaan IBC pada teknologi LTE dilakukan sama 

seperti pada perencaan GSM dan UMTS. Yang membedakan 

adalah jenis layanan yang diberikan dan dihitung. Pada 

perencanaan 2G/3G, tahap perhitungan dilakukan untuk 

layanan voice/circuit switch dan data. Sedangkan pada 

teknologi LTE, layanan yang dihitung hanya data. Hal ini 

dikarenakan pada teknologi LTE sudah tidak terdapat sistem 

domain circuit switch/voice. 

III. PERENCANAAN INDOOR BUILDING COVERAGE 

DARI SISI PERENCANAAN KAPASITAS 

Dalam melaksanakan perancangan IBC LTE ini, tahap 

pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan penentuan 

gedung, survei data, dan walk test before menggunakan aplikasi 

TEMS Pocket untuk mengetahui nilai dari parameter RSRP dan 

SINR. Perencanaan capacity dan coverage dengan 

menggunakan model propagasi Cost 231 Multi Wall Model, 

dan melakukan simulasi dengan menggunakan software RPS. 

Dengan adanya perencanaan Indoor Building Coverage 

(IBC), jika nilai RF parameter hasil perencanaan memenuhi 

atau melebihi standar operator seperti nilai RSRP > -90 dBm 

dan SINR > 5 dB, maka perencanaan dikatakan berhasil dan 

layak untuk dijadikan salah satu referensi bagi pihak pemilik 

gedung atau bangunan. 

 

 

III.1 Penentuan dan Survei Gedung 

Proses penentuan dan survei gedung merupakan 

tahapan awal yang dilakukan pada perencanaan indoor jaringan 

LTE dengan cara mengumpulkan informasi mengenai gedung 

seperti denah, luas gedung, dan standar RF parameter dari 

operator. Menentukan spesifikasi dalam perencanaan indoor 

jaringan LTE seperti: frekuensi, model propagasi, bandwidth, 

dan perangkat yang digunakan. Gedung yang dijadikan bagian 

perencanaan pada penelitian ini adalah Gedung Apartemen 

Grand Asia Afrika Residence. 

 
Gambar 1 Gedung Apartemen Grand Asia Afrika Residence 

 

Gedung Apartemen Grand Asia Afrika Residence 

merupakan salah satu apartemen di Kota Bandung yang 

berlokasi di Jalan Sunda no. 8, Bandung. Bangunan dengan luas 

± 44101.04 m2 ini memiliki beberapa ruangan yang digunakan 

sebagai tempat tinggal, ruang kerja, sarana olah raga, lift, dan 

pusat perdagangan (ruko). Gedung ini memiliki 26 lantai yang 

terbagi atas 22 lantai residence dengan 2 tipical lantai, 2 lantai 

GF/bisnis dan lifestyle, serta 2 lantai basement dengan tinggi 

masing-masing lantai 2-3 meter. Pada 22 lantai residence 

terbagi menjadi 2 tipe lantai yaitu 11 lantai tipical 1 (lantai 1 

hingga lantai 12) dan 11 lantai tipical 2 (lantai 15 hingga 26) 

terdapat beberapa tipe ruang kamar yaitu SA, SB, S1, A2, A1, 

A1a, A, dan C pada lantai tipical 1, sedangkan pada lantai 

tipical 2 yaitu SA, SB, S1, A2, A1, A1a, dan A. Pada lantai 

mezzanine terdapat ruang yang berfungsi sebagai ruang kerja 

dan lobby. Pada lantai dasar terdapat kantin, lobby, dan kolam 

renang. Pada lantai basement 1 terdapat ruang yang berfungsi 

sebagai ruang service dan ruang panel. 

Material dasar utama bangunan ini menggunakan 

dinding beton precast/bata ringan yang digunakan pada bagian 

dinding eksternal, brick untuk pemisah antar ruangan dalam 

gedung, dan untuk pintu pada setiap ruangan menggunakan 

kayu (wood). 
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Informasi lebih detail mengenai Gedung Apartemen 

Grand Asia Afrika Residence dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

Tabel 1 Data Gedung Apartemen Grand Asia Afrika 

Residence 
 

Luas tanah 14.000 m2 

Luas bangunan 
44101.04 

m2 

Jumlah lantai 26 lantai 

Tinggi bangunan 56 meter 

Jumlah ruang kamar 1124 ruang 

Rumah Toko 20 buah 

Ruang Office 2 buah 

Ruang service 4 buah 

Ruang panel 1 buah 

Kolam renang 1 buah 

Lantai typical 1 (1-12) 1803.12 m2 

Lantai typical 2 (15-26) 1803.12 m2 

Lantai Mezzanine 880.8 m2 

Lantai Dasar 880.8 m2 

Lantai Basement 1 1335.4 m2 

Lantai Basement 2 1335.4 m2 

 

III.2 Desain Layout Gedung 

Pada bagian ini, proses pembuatan denah atau layout 

gedung yang akan dilakukan perencanaan IBC menggunakan 

software CorelDraw. Tujuannya adalah untuk mempermudah 

proses walk test before. Ukuran ruangan tiap lantai yang 

digunakan pada desain layout gedung disesuaikan dengan 

ukuran ruangan yang sebenanya pada gedung. Gambar 2 

merupakan salah satu desain ruangan pada Gedung Apartemen 

Grand Asia Afrika Residence. 

 

Gambar 2. Denah Lantai Dasar Apartemen Grand Asia Afrika 

Residence 

III.3 Walk Test Before 

Walk test merupakan suatu istilah telekomunikasi yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real 

di lapangan. Informasi yang dikumpulkan merupakan kondisi 

actual Radio Frequency (RF) di suatu eNodeB [7]. Walk test 

diamati dari sisi penerima (UE) dan dilakukan dengan 

menggunakan software yang terintegrasi dengan laptop. Walk 

test dilakukan karena akan menjadi suatu rekomendasi dimana 

perlu atau tidaknya membuat perencanaan coverage area 

indoor LTE. Hasil walk test yang telah dilakukan akan 

digunakan sebagai pembanding antara kualitas sinyal sebelum 

dilakukan perencanaan dan kualitas sinyal jaringan LTE setelah 

dilakukan perencanaan. 

Walk test merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai dari parameter RF seperti RSRP dan SINR 

secara real pada Gedung menggunakan aplikasi TEMS Pocket. 

Hal ini untuk mengetahui kualitas dan kondisi awal sinyal 

sebelum dilakukan perencanaan Indoor Building Coverage. 

Yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu menentukan rute 

yang akan dilalui pada proses walk test before. Rute dari walk 

test before yang dilakukan yakni mengikuti layout gedung yang 

telah dibuat sebelumnya. Gambar 3 dan 4 merupakan hasil walk 

test pada Gedung Apartemen Grand Asia Afrika Residence di 

lantai 26. 

 

Gambar 3. Grafik RSRP dan SINR pada Lantai 26 
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Gambar 4. Hasil Walk Test Lantai 26 Gedung Apartemen 

GAAR 

 

III.4 Capacity Average 

Pada tahap ini, dilakukan proses perencanaan dengan 

menghitung kapasitas trafik untuk menangani user. Gambar 5 

merupakan diagram alir yang mencakup tahap-tahap kerja yang 

dilakukan dalam pengerjaan capacity average. 

 

Gambar 5 . Diagram Alir Capacity Average 

 

III.4.1 Estimasi User 

Perhitungan kapasitas dilakukan dengan 

memperkirakan jumlah user yang akan menggunakan jaringan 

indoor LTE. Estimasi user dihitung berdasarkan kapasitas user 

maksimum setiap ruangan bangunan tersebut dengan asumsi 

semua user menggunakan 1 operator yang sama. 

Berdasarkan hasil survey dan estimasi, tabel 2 

menunjukkan jumlah user yang diperkiraan d gedung tersebut. 

 

Tabel 2 Jumlah User Gedung Apartemen Grand Asia Afrika 

Residence 

Tipe Lantai 
Estimasi 

User (user) 

Jumlah 

(lantai) 
Total (user) 

Lantai basement 1 100 1 100 

Lantai basement 2 100 1 100 

Lantai dasar 124 1 124 

Lantai mezzanine 144 1 144 

Lantai tipical 1 (1-12) 248 11 2728 

Lantai tipical 2 (15-26) 240 11 2640 

Total (user) 5836 

 

 

 

III.4.2 Service and Traffic Model Parameter 

Setelah mengetahui total user yang menggunakan 

jaringan indoor LTE yaitu 5836 user maka yang dilakukan 

selanjutnya adalah menghitung Single user throughput (SUT) 

untuk menentukan throughput minimal user untuk mengakses 

semua layanan yang tersedia. Namun sebelum menghitung nilai 

dari single user throughput, terlebih dahulu menghitung nilai 

throughput/session menggunakan persamaan (1) 

 

Throughput/session = (Bearer rate x Session Time x 

Session Duty Ratio) / (1-BLER) 
(1) 

 

III.4.3 Single User Throughput 

Setelah mendapatkan nilai dari throughput per session, 

proses selanjutnya adalah mencari nilai dari single user 

throughput. Single user throughput (SUT) merupakan jumlah 

throughput dari beberapa tipe layanan untuk satu user. 

Parameter yang digunakan dalam proses perhitungan nilai SUT 

antara lain nilai throughput per session, trafik model, dan peak 

to average ratio. Nilai single user throughput dapat dihitung 

menggunakan persamaan (2). 

 

SUT = ∑[(Throughput/session) x BHSA x 

Penetration Ratio x (1+Peak to Average Ratio)] 3600 
(2) 

 

III.4.4 Network Throughput 

Setelah mendapatkan hasil nilai single user throughput 

maka selanjutnya adalah mencari total nilai network 

throughput. Total network throughput dapat diperoleh dengan 

menggunakan persaman (3) 
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Network throughput (IP) (Kbps) = Total user target x 

Single User Throughput 
(3) 

 

Nilai total network throughput yang didapat dari hasil 

perhitungan adalah throughput pada layer IP. Sedangkan 

throughput single site capacity adalah throughput pada layer 

MAC. Oleh karena itu, nilai dari network throughput tersebut 

harus dikonversi menjadi throughput pada layer MAC. 

Konversi nilai network throughput layer IP menjadi network 

throughput layer MAC menggunakan persamaan (4) 

 

Network throughput (MAC) = Network Throughput 

(IP) / 98.04% 
(4) 

 

III.4.5 Single Site Capacity 

Tahapan selanjutnya setelah menghitung total network 

throughput pada layer MAC ialah menghitung nilai dari single 

site capacity. Single site capacity merupakan perhitungan untuk 

mencari kapasitas/throughput dari satu site yang dilakukan 

dengan menggunakan persamaan (5), (6), dan (7). 

 

DL Cell Throughput = [(168-36-12) x (Code Bit) x 

(Code Rate) x Nrb x C x 1000] – 24 

 

(5) 

UL Cell Throughput = [(168-24) x (Code Bit) x (Code 

Rate) x Nrb x C x 1000] – 24 

 

(6) 

Cell Average Throughput (MAC) = ∑ [SINR 

Probability x DL/UL Cell Throughput] 
(7) 

 

III.4.6 Jumlah Antena 

Jumlah antena yang diperoleh dari perhitungan capacity 

average dihitung dengan menggunakan persamaan (8), yaitu 

hasil dari pembagian total network throughput pada layer MAC 

terhadap nilai cell average throughput. Estimasi jumlah antena 

dapat diperoleh dengan membandingkan nilai jumlah antena 

terbanyak antara uplink dan downlink. 

 

Jumlah antena = (UL/DL Network Throughput) / 

(UL/DL Cell Average Throughput) 

 

(8) 

Tabel 4. Jumlah Antena pada Capacity Average 

Lantai User 
Estimasi Jumlah 

Antena 

Tipical 1 248 6 

Tipical 2 240 5 

Mezzanine 144 3 

Dasar 124 3 

Basement 1 100 3 

Basement 2 100 3 

 

III.5 Model Propagasi 

Model propagasi digunakan untuk dapat memberikan 

informasi mengenai level daya sinyal yang merambat dari 

pemancar ke penerima [13]. Selain itu, model propagasi dapat 

digunakan untuk memperkirakan redaman yang terjadi 

sepanjang lintasan. Beberapa jenis model propagasi indoor, 

yaitu Cost 231 Multi Wall Model dan One Slop Model. 

Pada model propagasi Cost 231 Multi Wall Model 

seluruh dinding pada bidang vertikal antara transmitter dengan 

receiver akan dipertimbangkan dan masing-masing dinding 

dengan kondisi materialnya diperhitungkan juga. 

Bertambahnya dinding yang akan dilewati sinyal akan 

menyebabkan attenuasi dinding bertambah sehingga pada 

model Cost 231 Multi Wall Model ini hasil yang didapatkan 

akan sesuai dengan kondisi ruangan [3]. 

Sedangkan pada  one  slop  model  hal  yang  

diperhatikan  yaitu  parameter-parameter  yang mempengaruhi 

perhitungan seperti pathloss dengan catatan bahwa dinding dan 

elemen-elemen gedung yang lainnya tidak berpengaruh pada 

model one slope ini [3]. 

Pada penelitian ini, model propagasi yang akan digunakan 

adalah model propagasi Cost 231 Multi Wall Model. 
 

IV.  HASIL ANALISIS 

 IV.1 Penentuan Jumlah Antena Tiap Lantai 

Penentuan jumlah antena tiap lantai bisa dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan capacity dan coverage 

average. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini jumlah 

antena yang digunakan pada perencaan adalah jumlah antena 

hasil perhitungan capacity average, karena didapatkan jumlah 

antenna hingga total 133 antena untuk perencanaan ini. 

Perhitungan jumah antenna tersebut didapat dengan 

menggunakan persamaan (9) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑟𝑒𝑎
 

(9) 

  

Dimana Luas area cakupan untuk tiap sel didapatkan dari 

persamaan (10) 

 

𝐿𝑐𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 2.6 𝑥 𝑑2 (10) 

  

Pada persamaan (9), luas cakupan area dipengaruhi oleh d  atau 

radius antena (meter). 

Maka dari persamaan tersebut didapatkan jumlah 

antena sesuai dengan yang ditampilkan di tabel 5 

 

Tabel 5 Jumlah Antena dari hasil Coverage Average 

Lantai Jumlah Antena 

Tipical 1 (lt. 1-12) 6 

Tipical 2 (lt. 15-26) 5 

Mezzanine 3 
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Dasar 3 

Basement 1 3 

Basement 2 3 

 

IV.2  ANALISA DAN HASIL SIMULASI DI RPS 

Simulasi ini menghasilkan suatu perkiraan daya terima 

yang akan di terima oleh user baik yang berada di dekat antena 

maupun yang jauh dari antena. Simulasi ini digunakan untuk 

membantu proses perancangan walaupun hasil yang didapatkan 

tidak terlalu sesuai dengan hasil real di lapangan. Keberhasilan 

dari perencanaan ini adalah tercapai nilai rata-rata RSRP dan 

SINR yang sesuai dengan standar RF parameter. 

Gambar 6 adalah hasil simulasi penempatan antena pada 

lantai basement 2 untuk parameter RSRP (Gambar 6a) dan 

SINR (Gambar 6b). Perbedaan warna pada hasil simulasi 

menunjukkan nilai dari masing-masing parameter pada titik 

tersebut sesuai dengan standar RF parameter. Dapat dilihat 

bahwa seluruh area pada lantai basement 2 mendapatkan level 

sinyal atau RSRP >-90 dBm, ditandai dengan seluruh area yang 

berwarna biru. Dan untuk rasio perbandingan sinyal terhadap 

interferensi pada lantai basement 2 sudah cukup bagus, ditandai 

dengan warna biru dan hijau yang memiliki arti SINR > 5 dB.  

Gambar 7 (a) dan (b) yang merupakan nilai RSRP dan 

SINR hasil simulasi. Bagian horizontal pada grafik 

menunjukkan nilai dari parameter RSRP atau SINR, sedangkan 

pada bagian vertikal menunjukkan relative frequency atau 

persentasi dari setiap nilai parameter. Berdasarkan Gambar 7 

menunjukkan bahwa nilai RSRP dan SINR rata-rata yang 

didapatkan adalah -50.69 dBm untuk RSRP dan 14.10 dB untuk 

SINR. Hal ini menandakan bahwa wilayah lantai basement 2 

ter-cover dengan level sinyal ≥ -90 dBm dan SINR ≥ 5 dB. 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 6 RSRP dan SINR Lantai Basement 2 

 

 
(a) 

(b) 
Gambar 7 Histogram Lantai Basement 2 

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil walktest, didapatkan nilai parameter 

RSRP dan SINR yang tidak memenuhi standar RF parameter 

yaitu RSRP < -90 dBm dan SINR < 5 dB. Sehingga diperlukan 
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peningkatan kualitas sinyal dengan merencanakan pemasangan 

antenna di area dalam gedung. 

Perencanaan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan 

coverage average pada perencanaan Indoor Building Coverage 

sebuah bangunan apartemen di Bandung, dan didapatkan 

jumlah antena yang dibutuhkan yaitu 133 antena dengan 

pembagian lantai basement 1 dan 2 berjumlah 3 antena, lantai 

dasar dan mezannine berjumlah 3 antena, lantai tipical 1 (lantai 

1-12) dan tipical 2 (lantai 15-26) berjumlah 6 dan 5 antena. 

Simulasi perencanaan dibuat dengan menggunakan 

Radiowave Propagation Simulation (RPS), dimana dari 

simulasi tersebut menunjukkan bahwa hasil dari wiring 

diagram dan perhitungan EIRP tiap antena diperoleh rata-rata 

RSRP berkisar -50 hingga -74 dBm dan SINR dengan rata-rata 

berkisar 14 hingga 67 dB, telah memenuhi standar RF 

parameter operator XL yang menyebabkan area gedung 

mengalami peningkatan coverage. 

Hasil simulasi perencanaan pada software 

kemungkinan akan memiliki sedikit perbedaan dengan pada 

saat implementasi. Hal ini karena nilai yang digunakan pada 

simulasi adalah nilai standar. Maka dari itu, perlu dilakukan 

evaluasi kembali ketika perencanaan ini akan dilanjutkan ke 

tahap implementasi. 

Pada perencanaan IBC ini agar mendapatkan hasil yang 

maksimal dapat dilakukan dengan menambahkan perhitungan 

parameter lain seperti PCI average setelah dilakukan 

perencanaan IBC. 
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