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Pembuatan Aplikasi Sistem Kontrol Dan Monitoring Motor Listrik 3 Fasa 

Berbasis Web 

 

Akhmad Fauzi Ikhsan1, Irman Nurichsan2, Imam Nawawi3 

Prodi Teknik Elektro Universitas Garut1, Prodi Studi D3 Teknik Telekomunikasi2 

 
Abstrak 

Tujuan peelitian ini untuk melihat hasil parameter pengukuran dari sensor tegangan, 

sensor arus, sensor suhu, WLC, factor daya dan kontrol on-off. Pengembangan website 

ini dilakukan menggunakan bahasa pemograman HTML dan framework PHP yakni 

CodeIgniter serta MySQL sebagai pengolah sistem basis datanya. Dengan website 

yang telah disimpan di server hosting ini, maka operator dapat mengaksesnya secara 

online tanpa harus mendatangi lokasi sumber mata air. Operator juga dapat 

mengontrol kondisi motor apakah dalam keadaan on atau of melalui web server 

Berdasarkan hasil pengujian subjektif terhadap pengguna didapatkan bahwa sistem ini 

bernilai baik. Sesuai dengan hasil tersebut, sistem informasi ini dapat disimpulkan 

membantu operator PDAM Tirta Intan garut   

Kata kunci :PDAM ,sistem kontrol dan monitoring, sensor-sensor, motor listrik,  

website,

Pendahuluan 

Penerapan sistem pengontrolan 

dan monitoring  yang efisien guna 

membantu melakukan proses 

monitoring. Sistem ini berupa Aplikasi 

kontrol dan monitoring motor listrik 3 

fasa berbasis web yang bisa di terapkan 
di dunia industri. adapun kelebihan dan 

keuntungan dari aplikasi kontrol dan 

monitoring motor listrik 3 fasa berbasis 

web di antara nya adalah, Operator  

dapat mengontrol dan monitoring motor 

listrik ini dari jarak kejauhan tanpa 

harus turun ke tempat lokasi secara 

langsung. yang mana sebelumnya 

sistem pengontrolan yang dilakukan 

oleh operator  PDAM  masih bersipat 

manual, dimana operator mencatat  

hasil pengukuran dari sensor arus , 

sensor  tegangan , sensor temperature 

motor , sensor water level kontrol dan 

factor daya dengan cara  mendatangi ke 

lokasi secara langsung. 

Salah satu perusahaan yang 

seharusnya menggunakan sistem 

pengontrolan dan monitoring secara 

real time  adalah perusahaan daerah air 

minum (PDAM) tirta intan garut, yang 

mempunyai visi Menuju terwujudnya 

pelayanan air minum yang prima serta 

kondisi perusahaan yang sehat dan 

mandiri, dan mempunyai misi 
Meningkatkan 

Pelayanan air minum yang prima 

kepada masyarakat dengan cepat dan 

tepat secara kuantitas, kualitas, dan 

kontinuitas (K3). Meningkatkan 

produktivitas kerja yang didukung oleh 

profesionalisme karyawan. 

meningkatkan pelayanan yang 

memuaskan pelanggan serta 

ketenangan kerja dan kesejahteraan 

karyawan.  

Landasan Teori 

Sistem kontrol merupakan 

kombinasi dari beberapa komponen 

yang dihubungkan sedemikian rupa 

sehingga mampu untuk mengukur 

sistem lain bahkan mampu mengatur 

dirinya sendiri. Sistem kontrol telah 
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memegang peranan yang sangat penting 

dalam perkembangan ilmu dan 

teknologi. Di samping sangat 

diperlukan pada pesawat ruang 

angkasa, peluru kendali, sistem 

pengemudian pesawat, pengontrolan 

level cairan, pengontrolan kecepatan 

putar motor, sistem kontrol telah 

menjadi bagian yang terpenting dan 

terpadu dari proses-proses dalam pabrik 

dan industri modern. Misalnya, sistem 

kontrol perlu sekali dalam kontrol 

numerik dari mesin alat-alat bantu di 

industri manufaktur. Hal ini juga perlu 

sekali dalam proses industri seperti 

pengendalian tekanan, suhu, 

kelembaban dalam proses industri. 

Motor Induksi Tiga Fasa 

Menurut (Happyanto, 2014) Motor 

induksi adalah motor listrik arus bolak 

balik (AC) yang putaran rotornya tidak 

sama dengan putaran medan putar pada 

stator, dengan kata lain putaran rotor 

dengan putaran medan pada stator 

terdapat selisih putaran yang disebut 

slip. 

Motor induksi, merupakan motor yang 

memiliki konstruksi yang baik, 

harganya lebih murah dan mudah dalam 

pengaturan kecepatan, stabil ketika 

berbeban dan mempunyai efisiensi 

tingggi. Motor induksi adalah motor 

(AC) yang paling banyak digunakan 

dalam industri dengan skala besar 

maupun kecil, dan dalam rumah tangga. 

Motor induksi ini pada umumnya hanya 

memiliki satu suplai tenaga yang 

mengeksitasi belitan stator. Belitan 

rotornya tidak terhubung langsung 

dengan sumber tenaga listrik, 

melainkan belitan ini dieksitasi oleh 

induksi dari perubahan medan magnetik 

yang disebabkan oleh arus pada belitan 

stator. Hampir semua motor ac yang 

digunakan adalah motor induksi, 

terutama motor induksi tiga fasa yang 

paling banyak dipakai di perindustrian 

karena banyak memiliki keuntungan, 

tetapi ada juga kelemahannya. 

Arduino Mega 2650            

Menurut (yuhardiansyah, 2016) 

menjelaskan bahwa arduino mega 2560 

adalah papan mikrokontroler 

berbasiskan chip ATMega 2560. 

Arduino ATMega 2560 memiliki:  

54 pin digital input/output, dimana 15 

pin dapat digunakan sebagai output 

PWM, 16 pin sebagai input analog, 4 

pin sebagai UART (port serial 

hardware), 16 MHz kristal osilator,  

Koneksi USB, jack power, header 

ICSP, dan tombol reset.   

Ethernet Shield 

Arduino Ethernet Shield adalah alat 

yang dapat menghubungkan arduino ke 

internet secara cepat. Dengan 

memasang modul arduino ini pada 

papan arduino mega, kemudian konek 

dengan jaringan melalui kabel RJ45. 

Perencanaan Dan Perancangan 

Sistem 

Metode pendekatan sistem yang di 

gunakan dalam pengontrolan dan 

monitoring motor listrik 3 fasa berbasis 

web ini yang adalah pendekatan dengan 

Object Oriented Analysis (OOA) atau 

analisis berorientasi obyek dengan 

UML. diagram yang digunakan antara 

lain Use case diagram, Sequence 

Diagram, Activity diagram, State 

Machine Diagram, dan Deployment 

Diagram. 

Analisis Arsitektur Sistem 

Analisis sistem merupakan proses 

untuk mendeskripsikan fisik sistem 

yang akan dibangun, komponen-

komponen sistem yang akan dibangun 

meliputi : 

1.Sensor tegangan.  

Sensor tegangan digunakan sebagai 

masukan atau alat untuk memasukkan 

data tegangan dari proses pembacaan 

tegangan yang terukur. Sensor tegangan 

yang digunakan berupa tranformator 

tegangan dengan rasio tegangan 

400/5VAC. 

2.Sensor Arus 

Sensor arus digunakan untuk mengukur 

arus yang mengalir menuju ke beban, 
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sensor arus yang digunakan berupa 

transformator arus. 

3.Sensor Level Air 

Sensor level air digunakan untuk 

mengukur ketinggian level air pada 

intake rumah motor pompa 

4.Sensor Suhu 

Sensor suhu digunakan untuk 

mengukur temperatur pada motor  

induksi 3 fasa. 

5. Mikrokontroler 

Mikrokontroler merupakan pusat 

kendali dari seluruh rangkaian, dimana 

mikrokontroler akan mengambil data 

yang dikirim dari sensor – sensor dan 

membandingkannya untuk kemudian di 

eksekusi. 

6. Ethernet shield  

Digunakan untuk menulis program agar 

arduino board agar dapat terhubung ke 

jaringan. 

7. Driver Relay 

Berfungsi sebagai saklar kontrol 

ON/OFF dan sebagai relai pengaman 

motor induksi 3 fasa. 

8. Web Server 

 

  

Gambar 1. Arsitektur Sistem Monitoring dan Kontrol Motor Listrik 3 Fsa Berbasis 

Web  

Hasil Dan Pembahasan 

Pengujian Sofware 
 

No. Fungsi yang di 

uji 

Cara pengujian  Hasil yang 

diharapkan  

Kesimpulan 

1 Login  Menampilkan form 

Login untuk operator  

Jika form di isi 

dengan benar 

sistem akan 

menerima Login 

dan akan masuk 

ke menu 

dashboard  

Sesuai 

2 Menu 

dashboard 

Pada website ini 

menampilkan 

halaman dashboard 

yang dapat 

digunakan oleh 

operator   

Menampilkan 

halaman kontrol 

motor listrik , 

tegangan input 

pln, arus motor 

listrik , 

Sesuai 
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temperature, 
factor daya,  wlc, 

daya terpakai  

3 Menu grafik  Pada menu ini akan 

menampilkan 

halaman grafik dari 

tegangan dan arus 

motor listrik ,  

Menampilkan 

data grafik dari 

tegangan  dan 

arus motor listrik, 

dengan benar  

Sesuai 

4 Menu history  Pada menu ini akan 

menampilkan 

halaman data yang 

telah tersimpan di 

web server  

Data tersebut 

dapat di print out  

Sesuai 

5 Menu setting   Pada menu ini akan 

menampilkan 

settingan  dari 

recipient, tegangan, 

arus, temperature  

dan wlc 

System 

berepungsi sesuai 

yang di harapkan  

Sesuai 

 

 Tabel 1 BlackBox Testing Form Login Admin 

Pengujian hadware  

Pengujian Rangkaian Sensor 

Tegangan ZMPT101B 

Pada pengujian sensor tegangan 

dilakukan dengan melakukan 

pengukuran tegangan, melihat tampilan 

akuisi web server dan 

membandingkannya dengan Avo Meter 

digital .Untuk keperluan pengujian ini, 

digunakan Avo Meter Digital merk 

Fluke 101 sebagai bahan pembanding 

hasil pengukuran. 

Di bawah ini adalah tabel dan Gambar 

hasil pengujian data yang didapat ketika 

proses pengujian sensor tegangan 

ZMPT101B. 

 

 
Gambar 1 Pengujian sensor tegangan 

ZMPT101B 

Pengujian Rangkaian Sensor Arus 

ACS712-5 

Pengujian sensor arus  dilakukan 

dengan mengamati tampilan hasil nilai 

pada web server dan 

membandingkannya dengan Avo Meter 

digital . Untuk keperluan pengujian ini, 

digunakan Avo Meter Digital merk 

Heless sebagai bahan pembanding hasil 

pengukuran. Beban menggunakan 

motor listrik 3 fasa berkapasitas 3A. 

Dibawah ini adalah tabel dan Gambar 

hasil pengujian data yang didapat ketika 
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proses pengujian sensor arus ACS712-

5. 

 
 

Gambar 2 Pengujian sensor Arus 

ACS712-5 

 
Gambar 3 Pengujian Sensor Suhu 

LM35 

Pengujian Rangkaian Sensor 

Ultrasonik HCSR04 

Pada pengujian sensor Ultrasonik 

HCSR04 dilakukan dengan cara 

melakukan pengukuran ketinggian 

untuk mengetahui level air pada intake 

rumah pompa, melihat tampilan hasil 

akuisi pada web server dan 

membandingkannya dengan meteran. 

Untuk keperluan pengujian ini 

menggunakan meteran dengan panjang 

max 3M Sebagai bahan pembanding 

hasil pengukuran. 

Dibawah ini adalah tabel dan 

Gambar hasil pengujian data yang 

didapat ketika proses pengujian sensor 

suhu Ultrasonik HCSR04. 

 

Gambar 4 

Pengujian Sensor Ultrasonik HCSR04 

 

Kesimpulan 

1. Bahwa perancangan aplikasi 

sistem kontrol dan monitoring 

motor listrik tiga fasa berbasis web 

sudah bisa menampilkan 

parameter- parameter yang terukur 

di antaranya : pengujian sensor 

tegangan, pengujian sensor arus, 

pengujian sensor suhu, pengujian 

sensor ultrasonic, pengujian delay 

on-off 

2. Pada pengujian sensor tegangan 

dilakukan dengan melakukan 

pengukuran tegangan, melihat 

tampilan akuisi web server dan 

membandingkannya dengan Avo 

Meter digital dengan melakukan 

pengujian sebanyak 10x dengan 

selisih rata- rata = 0.0136 dan 

presentasi eror = 0.000289  
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3. Pengujian sensor arus  dilakukan 

dengan mengamati tampilan hasil 

nilai pada web server dan 

membandingkannya dengan Avo 

Meter digital dengan meleakukan 

pengujian sebnayak 10x dengan 

selisih rata- rata 0.035 dan 

presentasi eror 0.014 

4. Pengujian sensor suhu dilakukan 

dengan cara melakukan 

pengukuran tegangan keluaran 

sensor sensor suhu LM35, melihat 

tampilan hasil akuisi pada web 

server dan membandingkannya 

dengan termoter analog, dengan 

melakukan pengujian sebanyak 

10x dengan selisih rata – rata 0.723 

5. Pada pengujian sensor Ultrasonik 

HCSR04 dilakukan dengan cara 

melakukan pengukuran ketinggian 

untuk mengetahui level air pada 

intake rumah pompa, melihat 

tampilan hasil akuisi pada web 

server dan membandingkannya 

dengan meteran.  

6. Pengujian delay waktu button on 

dan off dilakukan untuk 

mengetahui lamanya transfer 

pengiriman perintah dari aplikasi 

web ke perangkat.dengan rata – 

rata delay waktu on 4.69 detik dan 

6.53 untuk delay off 

7. Pengujian menu login 

menampilkan form login untuk 

operator, jika di isi dengan benar 

sistem akan menerima Login dan 

akan masuk ke menu dashboard 

hasilnya sesuai. begitupula 

sebaliknya apabila di isi salah 

maka tidak akan masuk ke menu 

dashboard 

8. Pada menu dashboard terdapat 

seluruh sistem yang terhubung 

dengan motor listrik yang nantinya 

dapat di gunakan untuk mengontrol 

dan memonitoring secara real time   
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Perancangan Peringatan Dini Perlintasan Kereta Menggunakan Sensor 

Ultrasonik Hc Sr04 Dan Arduino 

 

Teddy Hidayat, Muhammad Masykur, Mokhammad Mirza  

Prodi Teknik Elektro Universitas Garut  

 

Abstrak 

Layanan keselamatan perlintasan kereta sampai saat ini belum secara luas 

diperhatikan, di indonesia masih banyak perlintasan kereta yang belum diterapkannya 

sistem palang pintu kereta atau pemberian indikasi kepada pengguna jalan raya, 

sehingga banyak ditemukannya kecelakaan lalu lintas diperlintasan kereta sampai saat 
ini, karena tidak adanya palang pintu perlintasan kereta atau indikasi kedatangan 

kereta kepada pengguna jalan raya. Oleh karena itu, teknologi komunikasi kedatangan 

kereta dapat menjadi solusi. Teknologi komunikasi kedatangan kereta dapat diterapkan 

sebagai komunikasi langsung terhadap pengguna jalan raya dengan bentuk peringatan 

dini oleh rangkaian elektronika.Sensor ultrasonik dapat menjadi alat alternatif untuk 

mendeteksi kedatangan kereta, yang langsung dapat diterjemahkan oleh Arduino Mega 

2560 dan dihubungkan langsung kepada arduino disisi penerima melalui komunikasi 

serial antar arduino sebagai alat untuk mentransmisikan suatu informasi yang telah 

diterima oleh arduino. Bagian penerima langsung menterjemahkan informasi berupa 

indikator Sirine dan Lampu LED kepada pengguna jalan raya. 

 

Kata kunci : Arduino Mega 2560, Komunikasi serial, Sensor Ultrasonik HC-SR04  

Pendahuluan 
Kereta merupakan alat 

transportasi umum yang sangat banyak 

diminati masyarakat Indonesia. Hal ini 

karena, kereta sangat efektif dan 

efisien, dilihat dari aspek ketepatan 

waktu dan biaya. Seiring dengan 

banyaknya minat masyarakat terhadap 

kereta, seiring dengan itu pula 

pelayanannnya harus ditingkatkan, 

terutama keselamatan penumpang dan 

pemakai jalan sekitar.  

Berdasarkan data dari Direktorat 

Perkretaapian Dinas Perhubungan 

Republik Indonesia tahun 2004 hingga 

2011, total kecelakaan Kereta Api 

mencapai 757 kasus kecelakaan dan 68 

kasus pada tahun 2013, 230 kasus 

diantaranya merupakan tabrakan Kereta 

Api dengan kendaraan umum hingga 

kecelakaan Kereta dengan truk tangki 

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 

menewaskan 96 orang pada akhir tahun 

2013. Salah satu penyebab terjadinya 

kecelakaan KA adalah tidak adanya 

palang pintu perlintasan dibanyak titik. 

Dengan peran teknologi 

informasi yang saat ini telah 

berkembang dengan pesat serta dengan 

permasalahan diatas maka penulis 

membuat alat untuk membantu 

pengguna jalan raya dengan 

memberikan informasi kedatangan 

kereta. Teknologi ini merupakan salah 

satu bentuk partisipasi kepada 

masyarakat sekitar untuk mengurangi 

kecelakaan lalu lintas dipersimpangan 

kereta dan jalan raya. Selain itu, biaya 

pengoperasian juga dapat ditekan 

seminim mungkin karena 

membutuhkan tenaga manusia yang 

lebih sedikit bahkan tidak perlu sama 

sekali dibandingkan dengan sistem 

penjaga palang pintu kereta dadakan 
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yang saat ini digunakan, sungguh 

sangat membahayakan. 

Landasan Teori 

Electro-Optical Distance 

Measurement 

Secara historis, perkembangan Electro-

Optical Distance Measurement 

berevolusi dari teknik yang digunakan 

untuk penentuan kecepatan cahaya. 

Fizeau menentukan kecepatan cahaya 

pada tahun 1849 dengan modulator 

cogwheel. Cahaya melewati cogwheel 

berputar, berkeliling ke cermin di ujung 

lain dari garis itu, tercermin dan 

kembali ke roda mana cahaya kembali 

diblokir oleh gigi di putaran tinggi roda. 

Fizeau ini eksperimen pada 

dipekerjakan untuk pertama kalinya 

prinsip pengukuran jarak dengan 

termodulasi cahaya pada frekuensi 

tinggi. Kemudian, Foucault 

dipekerjakan cermin berputar pada 

tahun 1862 dan Michelson (1927) 

prisma berputar pada tahun 1926 untuk 

eksperimen serupa. Menurut Zetsche 

(1979), Electro-Optical Distance Meter 

pertama dikembangkan oleh Lebedew, 

Balakoff dan Wafiadi di Institut Optical 

U.S.S.R. pada tahun 1936. Pada tahun 

1940, Hiittel diterbitkan teknik untuk 

penentuan kecepatan cahaya 

menggunakan modulasi Kerr-sel di 

pemancar dan unsur foto di penerima. 

Ini terinspirasi Swedia Scientist E. 

Bergstrand untuk merancang pertama 

"Geodimeter" (untuk geodetic distance 

meter) untuk penentuan kecepatan 

cahaya tahun 1943. Instrumen 

komersial pertama (Geodimeter 

NASM-2) diproduksi oleh AGA 

perusahaan Swedia dan menjadi 

tersedia pada tahun 1950. 

Prinsip kerja EDM 

Sebuah sinyal relatif singkat 

yang dikirimkan dari instrumen. Ini 

perjalanan ke titik poin dan kembali dan 

dengan demikian mencakup dua kali 

jarak d. Mengukur apa yang disebut 

waktu penerbangan antara transmisi 

dan penerimaan pulsa yang sama, jarak 

  
Gambar 1 Prinsip dari jarak pulsa. 

Waktu dimulai dan berhenti ketika 

pulsa cahaya melewati emitor gerbang 

GE dan penerima gerbang GR. 

Efek Doppler 

Variasi dalam pitch nada, 

mendengar sementara sumber nada 

dipindahkan 

relatif terhadap pengamat, pertama kali 

dipelajari oleh fisikawan Austria 

Kristen Doppler (1803-1853) dan 

kemudian dinamai menurut namanya. 

Efek Doppler diamati tidak hanya 

dengan gelombang akustik tetapi juga 

dengan semua gelombang 

elektromagnetik. Itu mungkin 

menjelaskan dengan bantuan contoh 

terestrial penerapannya dalam geodesi 

satelit akan dibahas kemudian 

Gelombang Ultrasonik 

 Gelombang ultrasonik 

merupakan gelombang mekanik dengan 

frekuensi diatas 20 kHz. Gelombang ini 

dapat merambat dalam medium padat, 

cair dan gas, hal ini disebabkan karena 

gelombang ultrasonik merupakan 

rambatan energi sebagai interaksi 

dengan medium yang dilaluinya. 

(Bueche, 1986) 

Sensor Ultrasonik 

 Gelombang ultrasonik 

merupakan gelombang akustik yang 

memiliki frekuensi mulai 20 kHz 

hingga sekitar 20 MHz. Frekuensi kerja 

yang digunakan dalam gelombang 

ultrasonik bervariasi tergantung pada 

medium yang dilalui, mulai dari 

kerapatan rendah pada fasa gas, cair 

hingga padat. Jika gelombang 

ultrasonik berjalan melalui sebuah 

medium 

 

Analisis Dan Perancangan Sistem 

Tahapan perancangan 

menggunakan metode prototype 
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menurut  Walker at al, metode ini 

dikelompokkan menjadi beberapa 

bagian diantaranya : 

 
Gambar 2 Metode Prototyping 

Analisis sistem dimulai dengan 

mengidentifikasi kebutuhan pemakai, 

alat yang dirancang dan direalisasikan 

akan digunakan pada perlintasan kereta 

dengan dimaksudkan sebagai bentuk 

peringatan kepada pengguna jalan raya 

bahwa kereta akan segera melintas. 

Dalam merealisasikan alat ini, 

diperlukan suatu batasan yang jelas 

yang dimaksudkan agar alat ini tidak 

keluar dari rencana yang telah 

ditetapkan. Adapun kebutuhan 

perancangan alat yang akan ditetapkan 

antara lain kebutuhan deteksi dan 

informasi kedatangan kereta, kebutuhan 

perangkat keras dan kebutuhan perang 

Analisis kebutuhan perangkat keras 

(hardware) 

Adapun perangkat keras 

yang dibutuhkan dalam 

perancangan alat pada tugas akhir 

ini, diantaranya : 

a. Komputer sistem operasi windows 

dengan RAM 2GB yang akan 

digunakan untuk pemograman 

kendali Arduino Mega 2560; 

b. Sebuah kendali Arduino Mega 

2560 yang akan digunakan sebagai 

kendali dari keseluruhan alat; 

c. Sensor ultrasonik dengan tipe HC-

SR04 yang akan digunakan sebagai 

pendeteksi kedatangan kereta; 

d. Indikator lampu sebagai tanda-
tanda kedatangan kereta kepada 

pengguna jalan raya; 

e. Indikator buzzer sebagai tanda-

tanda kedatangan kereta kepada 

pengguna jalan raya. 

Analisis kebutuhan perangkat lunak 

(software) 

Perangkat lunak yang akan 

digunakan untuk pemograman sistem 

tersebut menggunakan Arduino 1.6.12 

yang digunakan sebagai sarana 

pemograman dari alat yang 

direalisasikan. 

kat lunak. 

Perancangan Sistem 

Perancangan adalah proses 

menuangkan ide dan gagasan 

berdasarkan teori-teori dasar yang 

mendukung ide atau gagasan tersebut. 

Proses perancangan merupakan salah 

satu tahapan dalam yang harus dilalui 

dalam merealisasikan suatu alat. Tujuan 

perancangan pada  tugas akhir ini 

adalah: 

1. Agar alat  sesuai dengan spesifikasi 

yang diinginkan; 

2. Merealisasikan ide yang didapat 

berdasarkan pada landasan teori 

yang dibuat; 

3. Menentukan fungsi, dimensi, 

hingga rangkaian yang diperlukan 

pada alat yang ingin dibuat. 

Dalam proses perancangan 

diperlukan tahapan-tahapan 

perancangan yang terbagi dalam 

beberapa bagian meliputi : 

1. Menentukan spesifikasi alat; 

2. Menentukan diagram blok sistem; 

3. Menentukan cara kerja alat; 

4. Perancangan Hardware; 

5. Perancangan Software; 

6. Perancangan mekanik alat. 

Spesifikasi yang ingin di capai 

dalam pembuatan “Perancangan 

Peringatan Dini Perlintasan Kereta 

menggunakan Sensor Ultrasonik HC-

SR04 dan Arduino Mega 2560” antara 

lain: 

1. Alat ini menggunakan  sumber 

tegangan 12 Volt DC; 
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2. Kendali keseluruhan sistem alat 

menggunakan Arduino Mega 

2560;  

3. Pendeteksi kedatangan kereta 

menggunakan Sensor Ultrasonik 

HC-SR04; 

Keluaran menggunakan indikator yang 

berupa LED, Sirine, dan Arah 

datangnya kereta. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Pengukuran tegangan masuk (VS) 

Pada tahan ini dilakukan 

pengujian tegangan yang masuk ke 

perangkat ketika perangkat diberi 

tegangan dari barterai 12 Volt, 

pengujian dilakukan menggunakan 

avometer digital terhadap modul yang 

ada di perangkat, dengan cara 

menyambungkan probe (+) multimeter 

kepada port VCC pada modul 

ultrasonik dan menyambungkan probe 

(-) multimeter ke port GND pada modul 

ultrasonik. Data hasil pengukuran di 

tampilkan pada layar multimeter digital 

yang dicatat dalam table data di bawah 

ini. 
Tabel 1 Hasil Pengukuran Tegangan 

 

Pengujian Sensor Ultrasonik HC-

SR04 

Pada tahapan ini menjelaskan 

penginputan data dari pantulan 

pancaran gelombang yang dilakukan 

oleh sensor ultrasonik HC-SR04 yang 

diproses oleh Arduino dan di tampilkan 

ke Serial Monitor yang berada di 

aplikasi arduino untuk mengetahui nilai 

data dari proses pengujian tersebut 

dilakukan pengujian seperti pada 

gambar 4.1 ini, data yang tampil berupa 

keterangan jarak antara objek dengan 

sensor ultrasonik berupa keterangan 

jarak (centimeter). Jarak yang 

digunakan untuk pengujian pantulan 

sensor dengan objek menggunakan 

jarak 60 cm, karena dari percobaan awal 

pengukuran jarak kepada objek kereta 

yang bergerak

. Gambar 3 Koneksi pengujian jarak oleh 

sensor ultrasonik melalui serial monitor pada 

komputer/laptop 

 

Gambar 4 pengukuran jarak ultrasonik dengan 

objek di indoor 

Pengujian Data Perhitungan jarak 

terhadap objek yang dinamis 

(kereta) 

 
Tabel 2 Data kecepatan objek kereta 
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Dari tabel diatas dapat dimasukan 

sebagai variabel selisih waktu objek 

kereta yang melewati titik 0 meter 

sampai ke 10 meter. Data pantulan dari 

objek kereta yang diambil 2 data 

kecepatan objek kereta, yaitu data 

kecepatan kereta yang tercepat dan data 

kecepatan kereta yang terlambat, 

alasannya karena untuk menguji sensor 

dapat bekerja pada range kecepatan 

kereta dari terlambat sa mpai tercepat. 

 
 

Tabel 3 Pengujian delay waktu deteksi sensor 

ultrasonik kepada indikator kedatangan kereta 

Dari pengujian tabel diatas 

diperoleh rata-rata 0,232 detik, data 

tersebut diperoleh dari lamanya waktu 

deteksi suatu objek yang dideteksi oleh 

sensor ultrasonik sisi pengirim (TX) ke 

indikator kedatangan kereta. 

Dari hasil pengujian kondisi 

delay waktu diatas, terlihat bahwa 

kinerja dari suatu sistem peringatan dini 

perlintasan kereta menggunakan 

indikator lampu LED dan Sirine 

mempunyai delay waktu yang sangat 

cepat hingga mempunyai nilai rata-rata 

0,232 detik. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian dan 

analisa pada bab sebelumnya, maka 

didapatkan kesimpulan antara lain : 

1. Pengujian tegangan masuk 

terhadap perangkat sensor 

ultrasonik telah menghasilkan data 

rata –rata tegangan yang sesuai 

dengan datasheet yang dimiliki 

perangkat tersebut, artinya sensor 

bekerja dengan baik terhadap 

kinerja dari suatu alat. 

2. Pengujian sensor ultrasonik HC-

SR04 bekerja dengan baik untuk 

mengukur objek yang statis pada 

jarak real 60 cm, dengan memiliki 

hasil error pengukuran sebesar 

0,33% dan mempunyai deviasi 

rata-rata penyimpangan sebesar 

0,6324 pada kondisi pengujian 

pantulan didalam ruangan, serta 

memiliki error pengukuran sebesar 

0,33% dan mempunyai deviasi 

rata-rata penyimpangan sebesar 

1,135 pada kondisi pengujian 

pantulan diluar ruangan. 

3. Pengujian sensor ultrasonik HC-

SR04 bekerja dengan baik untuk 

mengukur objek kereta yang 

dinamis pada jarak real 60 cm, 

dengan memiliki hasil error 

pengukuran sebesar 2% dan 

mempunyai deviasi rata-rata 

penyimpangan sebesar 1,032 pada 

kondisi kecepatan kereta 51,428 

km/jam, serta memiliki error 

pengukuran sebesar 0% dan 

mempunyai deviasi rata-rata 

penyimpangan sebesar 0 pada 

kondisi kecepatan kereta 102,857 

km/jam. 

4. Pengujian indikator sistem 

peringatan dini kedatangan kereta 

berdasarkan deteksi kedatangan 

kereta yang dihasilkan oleh sensor 

ultrasonik HC-SR04 bekerja 

dengan baik dan berfungsi sesuai 

yang diharapkan, serta mempunyai 

respon yang cepat dengan delay 

waktu 0,232 detik. 

5. Hasil dari pengujian kebutuhan 

daya perangkat ini mempunyai 2 

kondisi, yaitu kondisi standby 

sistem artinya kebutuhan daya 

ketika perangkat mulai dihidupkan 

dan siap menerima kedatangan 

kereta membutuhkan 6,9 watt, serta 

kondisi warning system artinya 

kebutuhan daya ketika menerima 
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deteksi kedatangan kereta 

membutuhkan 19,92 watt. 
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Abstraksi 

Kebutuhan masyarakat akan teknologi terutama alat elektronika semakin meningkat. 

Sedangkan hampir semua sistem elektronik saat ini menggunakan pengolahan sinyal dan 

transmisi digital. Dalam elektronika digital digunakan sistem bit yang hanya mengenal logika 

0 dan 1. Logika nol biasanya diwakili oleh besar tegangan 0V-0,7V sedangkan logika 1 

biasanya diwakili oleh besar tegangan 5V. Dari permasalahan di atas diperlukan suatu alat 

yang bisa memastikan kesesuaian dari nilai tegangan logic sebagai solusi dalam perancangan 

suatu alat elektronika digital. Maka dalam proyek akhir ini akan dirancang alat yang bisa 

memastikan nilai logika suatu tegangan dengan tahapan perancangan sebagai berikut : 

mengumpulkan referensi, melakukan perancangan dan survei kebutuhan, melakukan 

pembuatan alat dan kemudian dilakukan pengujian dan analisa untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan.  

 Kata Kunci : sistem elektronik , Pengolahan sinyal, transmisi digital. 

Pendahuluan 

 

Di era globalisasi ini sering kali kita 

mendengar istilah mesin digital dan 

alat-alat digital lainnya. Alat digital 

merupakan alat yang prosesnya 

menggunakan sinyal-sinyal digital dan 

diproses dengan cara-cara atau aturan-

aturan elektronika digital. 

Dalam elektronika digital, sistem 

bit (bineri digit) sangatlah penting 

karena hanya mengenal logika 1 dan 0. 

pada umumnya logika 1 diwakili oleh 

besar tegangan 5 volt dan logika 0 

diwakili oleh besar tegangan 0 volt. 

Namum ada kalanya logika 1 tidak 

benar-benar berada dalam besar 

tegangan 5 volt dan begitu pula dengan 

logika 0 tidak selalu berada pada 

tegangan 0 volt. 

Dalam perancangan suatu alat 

digital, perlu diketahui apakah nilai-

nilai logika dan tegangannya itu sesuai 

atau tidak. Dan untuk mengetahui hal 

tersebut, maka harus dilakukan 

pengukuran pada perangkat digital. 

Pengukuran tersebut bisa dilakukan 

dengan menggunakan sebuah alat yang 

disebut dengan smart logic probe empat 

bit.  

 

Landasan Teori 

Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 
Gambar 1 Sensor ultrasonik HC-SR04 

HC-SR04 merupakan sensor yang 

dapat mendeteksi gelombang 

ultrasonik, gelombang ultrasonik 

adalah gelombang accustic yang 

memiliki daerah frekuensi diatas daerah 

frekuensi pendengaran manusia. 

Berdasarkan frekuensi gelombang 

suara dapat dibedakan dalam beberapa 

bagian seperti ditunjukkan pada tabel 

berikut ini : 
Tabel 1 Daerah frekuensi gelombang suara 

Nama Frekuensi 
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Infrasonik < 20 Hz 

Audiosonik 20–20.000Hz 

Ultrasonik > 20.000 Hz 

Prinsip pengoperasian sensor 

ultrasonik HC-SR04 adalah 

diawalidengan memberikan pulsa Low 

(0) ketika modul mulai dioperasikan 

selama 2 μs, kemudian berikanpulsa 

High (1) pada trigger selama 10 μs 

sehingga modul mulai memancarkan 8 

gelombang kotak dengan frekuensi 40 

KHz, tunggu hingga transisi naik terjadi 

pada output dan mulai perhitungan 

waktu hingga transisi turun terjadi. Jika 

waktu pengukuran adalah t dan 

kecepatan rambat suara adalah 340 m/s, 

maka jarak antara sensor dengan objek 

dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

𝑣 =
𝑠

𝑡
 (𝑚/𝑠) 

Dimana : 

v = Kecepatan rambat suara (340 m/s) 

s = Jarak antara sensor dengan objek 

(m) 

t = Waktu tempuh gelombang 

ultrasonik dari transmitter ke receiver 

(s). (Syafrudin, 2008, hal. 30) 

Arduino MEGA2560 

       Arduino MEGAmerupakan salah 

satu board Arduino yang menggunakan 

chip Atmega2560, mempunyai 54 pin 

digital input/output (dengan 14 pin 

dapat digunakan sebagai Pulse Width 

Modulation (PWM) ), dan dilengkapi 

dengan 16 input analog, osilator 

eksternal menggunakan kristal 16MHz, 

konektor Universal Serial Bus (USB), 

powerjack untuk power supply, header 

ICSP, dan tombol reset. Untuk dapat 

berkomunikasi dengan komputer 

melalui port USB maka Arduino 

MEGA menggunakan chip 

mikrokontroler tipe ATmega16U2 yang 

telah diisi program yang dikenal dengan 

istilah bootloader, sehingga dapat 

digunakan sebagai media komunikasi 

serial. (Rangkuti, 2016, hal. 7) 

 
Gambar 2 Papan Arduino MEGA2560 

Perangkat Lunak Delphi 7 

Delphi adalah sebuah Integrated 

Development Enviroment (IDE) 

Compiler untuk bahasa pemrograman 

Pascal dan lingkungan pengembangan 

perangkat lunak yang digunakan untuk 

merancang suatu aplikasi program. 

Dalam perancangan interface pada 

Delphi 7 tentu membutuhkan beberapa 

komponen pendukung baik interface 

server maupun interface client agar 

dapat bekerja sesuai yang diharapkan.  

Relay 

Dalam dunia elektronika, relay dikenal 

sebagai komponen yang dapat 

mengimplementasikan logika 

switching, secara sederhana relay 

elektromekanis ini didefinisikan 

sebagai alat yang menggunakan gaya 

elektromagnetik untuk menutup (atau 

membuka) kontak saklar atau saklar. 

Perancangan Dan Implementasi 

Pengumpulan Kebutuhan 

1) Untuk dapat melakukan proses 

pemutusan dan penghubungan 

daya listrik terhadap komputer 

dibutuhkan sebuah perangkat keras 

berupa modul relay dengan tipe 

JQC-3FF.  

2) Ketika ada objek berupa manusia 

yang duduk di depan komputer, 

sensor ultrasonik dengan jenis HC-

SR04 akan membaca dan 

menganalisa jarak terhadap objek 

tersebut, jika objek dengan jarak 

yang dekat (< 60 cm) daya listrik 

akan terhubung dan jika jarak 

objek jauh (> 60 cm) daya listrik 

akan terputus. 

3) Arduino MEGA2560 yang  

digunakan untuk memproses data 

masukkan dan data keluaran 
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melalui pemrograman sehingga 

sistem dapat bekerja. 

4) Komputer yang digunakan sebagai 

server dan client, dimana komputer 

server akanmelakukan pemantauan 

dan remote shutdown terhadap 

komputer client. 

5) Hub yang menjadi konektor 

membantu membagi jaringan dari 

komputer server ke komputer 

client jaringan. 

6) Kabel LAN sebagai media 

transmisi akan menghubungkan 

komputer client-server melalui 

hub. 

7) Perancangan sistem pemutus daya 

listrik ini membutuhkan perangkat 

lunak (software) untuk 

pemrograman Arduino agar sistem 

dapat bekerja sesuai rancangan, 

perangkat lunak (software) yang 

dibutuhkan adalah Arduino 

Integrated Development 

Environment (IDE) 1.6.7. 

8) Untuk proses pemrograman 

menggunakan operasi sistem 

Windows 7. Sedangkan untuk 

interface aplikasi client-server 

menggunakan bahasa 

pemrograman Delphi 7, sebagai 

media pemantau dan penerima 

input dari Arduino berupa karakter. 

Sensor ultrasonik yang digunakan 

memiliki tipe HC-SR04 yang 

difungsikan sebagai masukan 

dihubungkan dengan pin digital 

Arduino MEGA2560 dan 

dideklarasikan sebagai INPUT. 

Penggunaan sensor ultrasonik pada 

sistem pemutus daya listrik otomatis ini 

karena mampu mengenali objek dengan 

baik seperti manusia yang menjadi 

indikator utama pada sistem ini. jika 

sensor yang diprogram untuk membaca 

jarak < 60 cm pada objek, maka akan 

menghasilkan data masukkan pada  

Arduino MEGA2560 yang diartikan 

bahwa ada mahasiswa yang duduk di 

depan komputer. 

Pada tahap proses, digunakan 

Arduino MEGA2560 yang akan 

mengaktifkan relay dari komputer 

client berdasarkan jarak objek yang 

sesuai dengan jarak yang telah 

ditentukan yang terbaca oleh sensor 

ultrasonik. Untuk melakukan proses 

shutdown terhadap komputer client, 

proses yang terjadi pada aplikasi Delphi 

yang akan dirancang adalah aplikasi 

dapat melakukan ping terlebih dahulu 

yang akan memastikan status komputer 

client menyala atau mati, dimana 

nantinya komputer server akan 

menerima karakter status dari komputer 

client, sehingga status komputer client 

pada interface server menjadi hidup. 

Sedangkan untuk mengetahui 

status mati pada komputer client, ketika  

jarak objek melebihi jarak yang telah 

ditentukan pada sensor ultrasonik dan 

terbaca oleh Arduino MEGA2560, 

kemudian Arduino MEGA2560 akan 

mengirimkan karakter terhadap 

komputer server melalui komunikasi 

serial. Sehingga komputer server akan 

melakukan remote shutdown terhadap 

komputer client, dengan demikian 

ketika komputer client dalam keadaan 

mati, maka proses ping pada komputer 

server terputus atau RTO, sehingga 

aplikasi server melakukan pengiriman 

data karakter serial kepada perangkat 

Arduino MEGA2560 dan data tersebut 

akan diproses untuk memutuskan relay. 

Relay yang berfungsi sebagai 

penghubung antara komputer dengan 

sumber daya listrik memiliki karakter 

yang pasif, dimana relay akan berkerja 

jika menerima masukan data dari 

Arduino MEGA2560, dengan karakter 

relay yang pasif, akan memudahkan 

dalam penggunaanya. 
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Gambar 3 Skematik Keseluruhan 

Sistem 

Hasil Pengukuran 

seorang mahasiswa yang masuk 

ke laboratorium komputer, dan 

menempati meja komputer. Pada kasus 

ini mahasiswa menempati meja 

komputer 2 atau KOM2. 

 
Gambar 4 Mahasiswa 1 Menempati 

KOM2 

Ketika sensor ultrasonik membaca 

adanya mahasiswa yang duduk di depan 

komputer, maka secara bersamaan relay 

akan terhubung yang ditandai dengan 

menyalanya led hijau pada modul relay, 

dengan demikian maka komputer 

mendapatkan daya listrik dan dapat 

dinyalakan.  

 
Gambar 5 Relay Terhubung 

Setelah komputer client menyala, 

akan langsung muncul aplikasi client 

pada tampilan layar monitornya.  

 
Gambar 6 Tampilan Aplikasi Client 

Dengan munculnya aplikasi client, 

maka server akan membacanya melalui 

proses ping, lalu akan marubah status 

KOM2 menjadi hidup serta warna 

indikator menjadi biru.  

 
Gambar 7  Status KOM2 Dalam 

Kondisi Hidup 

Selanjutnya mahasiswa selesai 

menggunakan komputer, dan 

mahasiswa dapat langsung 

meniggalkan meja komputer tanpa 

harus melakukan shutdown terhadap 

komputernya. Untuk mematikan 

komputer client dapat dilakukan 

melalui komputer server melalui 

tombol shutdown, server tinggal 

mengklik tombol shutdown lalu pilih 

“Yes”. 

 
Gambar 8 Proses Shutdown Untuk 

KOM2 
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Komputer KOM2 pun menerima 

perintah dari komputer server dan 

melakukan proses shutdown, ketika 

komputer KOM2 telah dalam kondisi 

mati, relay langsung memutus pasokan 

daya listrik yang terhubung ke 

komputer. 

 
Gambar 9 Komputer KOM2 Sudah 

Dalam Kondisi Mati 

 
Gambar 10 Relay Telah Terputus 

Selanjutnya server akan 

membaca  komputer KOM2 dan 

merubah status komputer KOM2 

menjadi mati, seperti yang ditunjukkan 

gambar berikut: 

 
Gambar 11 Status KOM2 Mati 

Kesimpulan 

1. Sistem pemutus daya listrik 

otomatis dirancang menggunakan 

beberapa perangkat keras utama, 

seperti sensor ultrasonik, Arduino 

MEGA2560, dan modul relay yang 

bekerja saling kesinambungan.  

2. Modul relay yang telah diprogram 

melalui Arduino agar dapat 

terhubung dengan sensor 

ultrasonik, mampu 

menghubungkan dan memutus 

aliran daya listrik 220VAC 

terhadap komputer client, dimana 

ketika sensor membaca jarak objek 

> 60 cm maka modul relay akan 

terputus, sebaliknya ketika jarak 

objek yang terbaca sensor ≤ 60 cm 

maka modul relay akan terhubung. 

3. Aplikasi client dan aplikasi server 

yang dirancang menggunakan 

Delphi 7 dapat bekerja dan 

terhubung dengan baik, hal itu 

dapat dilihat dari status komputer 

client yang hidup pada aplikasi 

server ketika komputer client 

sedang digunakan. 

4. Ketika komputer client selesai 

digunakan, komputer server dapat 

langsung melakukan remote 

shutdown terhadap komputer client 

tersebut melalui tombol shutdown 

yang terdapat pada aplikasi server. 
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PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH  PADA MATA KULIAH 

MATEMATIKA TEKNIK  

 

Tri Arif Wiharso , Irman Nurichsan 

Prodi Teknik D3 Telekomunikasi 

Universitas Garut  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar Mahasiswa dengan 

pembelajaran berbasis masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

berbentuk quasi eksperimen dengan sampel 60 orang dari dua kelas 30 orang dari 

kelas eksperimen dengan pembelajaran berbasis masalah dan 30 orang dari kelas 

kontrol dengan pembelajaran konvensional. Hasil yang didapatkan setelah perlakuan 

yaitu hasil belajar kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah lebih baik 

daripada kelas konvensional . 

 

Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, pembelajaran konvensional, hasil 

belajar

 

Pendahuluan 

Salah satu kompetensi umum 

dalam pedoman Kurikulum pendidikan 

tinggi menyatakan bahwa mahasiswa 

harus mampu menerapkan pemikiran 

logis , kritis, sistematis dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dengan demikian maka 

proses belajar selama perkuliahan harus 

memunculkan hal tersebut salah 

satunya dalam mata kuliah matematika.  

Matakuliah Matematika di 

perguruan tinggi hampir ada di semua 

jurusan misalnya di fakultas teknik 

yang termasuk dalam mata kuliah wajib 

dan harus dikuasai oleh mahasiswa 

karena merupakan dasar untuk 

mengikuti matkuliah lainnya, namun 

faktanya hasil evaluasi mahasiswa 

dalam matakuliah matematika teknik 

masih belum baik.  

Selanjutnya untuk memperbaiki 

hasil belajar mahasiswa diperlukan 

metode pembelajaran yang bisa 

membuat mereka aktif selama 

pembelajaran dimana mereka tidak 

hanya menerima informasi dari dosen 

saja tetapi juga bisa menyelesaikan 

persoalan matematika dengan baik  

Oleh karena itu, metode yang 

Dalam kegiatan pembelajarannya 

berpusat pada siswa salah satunya yaitu 

pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning), menurut 

Hmelo-silver dkk (eggen & kauchak , 

2012)  bahwa pembelajaran berbasis 

masalah merupakan seperangkat cara 

mengajar yang menggunakan masalah 

sebagai focus untuk mengembangkan 

keterampilan pemecahan masalah, 

materi dan pengaturan diri. 

Sejalan dengan itu, dalam 

pembelajaran berbasis masalah akan 

terjadi pembelajaran bermakna dimana 

peserta didik yang memecahkan suatu 

masalah, mereka akan menerapkan 

pengetahuan yang dimilikinya atau 

berusaha mengetahui pengetahuan yang 

dimilikinya dan juga dapat 

meningkatkan motivasi internal untuk 

belajar (Depdiknas, 2013).  

 

Landasan Teori 

Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2006) hasil belajar  

adalah perubahan tingkah laku pada 

orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari 
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tidak mengerti menjadi mengerti, dan 

dari belum mampu kearah sudah 

mampu. Sedangkan menurut Sanjaya 

(2010) bahwa hasil belajar tingkah laku 

sebagai hasil belajar dirumuskan dalam 

bentuk kemampuan dan kompetensi 

yang dapat diukur atau dapat 

ditampilkan melalui performance siswa 

 

Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran yang dilakukan dengan 

dominasi guru lebih banyak dari pada 

siswa sering dikatakan sebagai 

pembelajaran konvensional. Sejalan 

dengan itu menurut Ruseffendi (2005) 

pembelajaran konvensional pada 

umumnya berpusat pada guru. 

sedangkan menurut Djafar (2001) 

pembelajaran konvensional dilakukan 

dengan satu arah. Rangkaian kegiatan 

pembelajaran konvensional pada 

matematika pada umumnya dimulai 

dengan guru menjelaskan materi 

pelajaran, memberikan contoh soal, 

memberikan latihan soal kepada siswa 

dan terakhir membahas latihan soal. 

 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah 

merupakan sebuah pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan 

masalah kontekstual sehingga 

merangsang peserta didik untuk 

belajar.(Depdiknas, 2013). Selanjutnya 

menurut Trianto (2009: 94-95) 

“pembelajaran berdasarkan masalah 

memiliki tujuan: 1) membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir 

dan keterampilan pemecahan masalah, 

2) belajar peranan orang dewasa yang 

autentik, 3) menjadi pembelajar yang 

mandiri”.  

Tahap-tahapan Problem Based 

Learning dalam (Depdiknas, 2013) 

yaitu: 

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yg 

dibutuhkan masalah , Memotivasi 

peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan masalah yang 

dipilih. 

2. Membantu peserta didik 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

3. Membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok , 

Mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya Membantu peserta 

didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, model dan berbagi 

tugas dengan teman. 

5. Menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah dimana 

Guru Mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

/meminta kelompok presentasi 

hasil kerja 

 

Metode 

Desain penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan 

desain kuasi eksperimen yang 

berbentuk Nov Equivalent Control 

Group Design. Pada kuasi eksperimen 

ini, subjek Tidak dikelompokkan secara 

acak murni tetapi peneliti  menerima  

keadaan  subjek seadanya (Ruseffendi, 

2005). Adapun desain penelitiannya 

seperti tampak pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 1 

Desain Penelitian 

 

Kelas 

Eksperimen 
1O  1X  2O  

Kelas 

kontrol 
1O  2X  2O  

 

Keterangan : 

  1O  = Tes awal (pretes) 
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  2O = Tes akhir (postes) 

  1X  = Pembelajaran berbasis Masalah 

  2X  = Pembelajaran konvensional. 

Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa fakultas 

teknik tingkat I tahun ajaran 2016/2017  

Sedangkan sampelnya masing-masing 

diambil dua kelas pengambilan sampel 

dilakukan secara acak kelompok 

(cluster sampling) (Ruseffendi, 2010). 

Penggunaan teknik ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa kelas yang 

ada telah terbentuk sebelumnya dan 

memiliki karakteristik yang sama, 

sehingga tidak dilakukan lagi 

pengelompokkan. Pembentukan kelas 

baru hanya akan menyebabkan 

kacaunya jadwal pelajaran yang telah 

ada di tempat penelitian. Dari hasil 

pengundian yang terpilih dalam 

penelitian ini adalah kelas A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas  B sebagai 

kelas Kontrol yang masing-masing 

berjumlah 30 orang. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tabel 1. 

Rekapitulasi Hasil Belajar Matematika teknik 

  
 
Eksperimen 
 

Kontrol 

Skor 
ideal   pretes postes pretes postes 

28 

N         

 �̅� 9.45 22,43 8.63 20.50 

% 33,75 80,10 30,21 73.20 

St.Dev 5.42 8,73 6.10 8,88 

min 3 16 2 14 

Max 12 25 15 23 

 

Hasil pretes 

Table 2 

Hasil tes normalitas pretes 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Nilai Eksperimen .163 30 .041 

Kontrol .140 30 .139 

  

Hasil Tabel 2 di atas, sig untuk kelas 

experimen memiliki nilai 0,041 < 0,05 

maka kelas eksperimen berdistribusi 

tidak normal, sedangkan sig untuk kelas 

kontrol memiliki nilai sig.139. > 0,05 

maka distribusi normal, karena ada 
salah satu kelas yang tidak berdistribusi 

normal maka dilanjutkan dengan uji 

man whitney untuk melihat perbedaan 

kedua kelas. 

Table 3 

Hasil  Uji Mann-Whitney pretes 

 

 Nilai 

Mann-Whitney U 405.000 

Wilcoxon W 870.000 

Z -.667 

Asymp. Sig. (2-tailed) .504 

Hipotesis:  
H0 : Tidak ada perbedaan Hasil belajar 

masalah antara siswa kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol.  
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H1 : Terdapat perbedaan Hasil belajar 

masalah antara siswa kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol.  

 

Hasil dari tabel 3  dengan sig =0,504 > 

0,05 maka H0 diterima yaitu Tidak ada 

perbedaan Hasil belajar masalah antara 

siswa kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol.  

Hasil postes 

 

Table 4 

Hasil Tes Normalitas postes 

 

 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Nilai Eksperimen .205 30 .002 

Kontrol .080 30 
.200
* 

 

Hasil Tabel 4 di atas, sig untuk variabel 

experimen memiliki nilai 0,002 

sedangkan sig untuk variabel kontrol 

memiliki nilai 0,2. Salah satu kelas 

tidak berdistribusi normal, selanjutnya 

di tes dengan uji mann-whitney : 

Table 5 

Hasil  Uji Mann-Whitney pretes 

 

 Nilai 

Mann-Whitney U 242.000 

Wilcoxon W 707.000 

Z -3.079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

 

Hipotesis:  
H0 : Hasil belajar kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol.  

H1 : Hasil belajar kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol.  

 

Dengan Hasil dari tabel 5  sig =0,002 di 

uji dengan satu pihak maka nilai sig 

dibagi 2 didapat hasil 0,001 <  0,05 

maka H1 diterima yaitu Hasil belajar 

kelas eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol.  

 

 

 

Kesimpulan 

Hasil belajar kelas dengan Problem 

Based Learning lebih baik daripada 

hasil belajar dari kelas konvensional  

 

Daftar Pustaka 

1. Asyirint, G. (2010). Langkah 

Cerdas Menjadi Guru Sejati 

Berprestasi. Yogyakarta: Bahtera 

Buku. 

2. Djafar, Tengku Zahara (2001) 

Kontribusi Strategi Pembelajaran 

Terhadap Hasil Belajar. Padang: 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Padang 

3. Depdiknas(2013). Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum 2013/ 

modul kurikuluk 2013. tidak 

diterbitkan. 

4. Eggen, P.&Kauchack, D. 2012. 

Strategies  for teachers : Teaching 

content and thinking skills. Boston 

:person education. 

5. Hamalik, O. (2009). Proses 

Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi 

Aksara 

6. Russeffendi, E.T (2005). Dasar-

Dasar Penelitian Pendidikan dan 

Bidang Non Ekstata Lainnya. 

Semarang : IKIP Semarang Press. 

7. Sanjaya, W. (2010). Strategi 

Pembelajaran Berorientasi 

Standar Pendidikan. Jakarta: 

Kencana. 

8. Trianto. (2009). Mendesain Model 

Pembelajaran Inovatif-Progresif. 

Jakarta : Prenada Media Group. 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Vol. 9 No. 1 Januari 2017 

 

23 
 

Alat Pendeteksi Tegangan Yang Dilengkapi Dengan Pemberi Peringatan Melalui 

SMS 

 

Ade Rukmana1 , Dede Sunardi2 

Prodi Teknik Elektro, D3 Teknik Telekomuikasi 

Universitas Garut  

 
Abstraksi 

Dengan melihat betapa banyaknya perangkat-perangkat yang menggunakan catu daya 

baterai sebagai sumber tegangan, dan memiliki peranan yang sangat dominan. Dalam 

situasi dan kondisi yang  jauh dari sentral, sehingga keberadaan perangkat-perangkat 

harus di perhatikan dan dikontrol, oleh karena itu pentingnya tegangan dalam suatu 

perangkat. Alat ini bertujuan untuk mendeteksi tegangan, apabila terjadi penurunan 

pada batas 30V maka alat akan memberikan peringatan yaitu dengan mengirimkan 

pesan singkat ( SMS ). Alat ini terdiri dari rangkaian-rangkain elektronika yang 

disusun menjadi beberapa bagian diantaranya adalah bagian detektor, bagian 

comparator dan logic sircuit. Sebagai interface pemberi peringatan pesan yaitu 

menggunakan handphone dengan sistem GSM. 

 

Kata kunci : Op amp, Timer dan decade counter 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi 

telekomunikasi saat ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat sehingga 

manusia kini dapat berinteraksi dengan 

teknologi secara langsung informasi 

yang dihasilkan teknologi saat ini 

membantu manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya, serta memberikan 

kemudahan dalam melakukan 

pekerjaan. 

 Suatu perangkat ataupun alat 

tidak terlepas dari adanya sumber 

tegangan baik itu menggunakan bahan 

bakar, listrik, baterai, ganset dan lain-

lain. Perangkat-perangkat yang 
mempunyai peranan yang sangat 

dominan sehingga kita harus selalu 

merawatnya agar tidak cepat rusak 

ataupun kehabisan bahan bakar yang 

menyebabkan perangkat mati. 

Dengan melihat kondisi diatas, 

sehingga ketika sumber tegangan  habis 

tidak terkontrol yang akan 

menyebabkan  perangkat mati karena 

tidak adanya tegangan. Sadar akan 

pentingnya catu daya maka penulis 

membuat “Alat Pendeteksi Tegangan 

Yang Dilengkapi Dengan Pemberi 

Peringatan Melalui Sms.” Untuk 

Mengingatkan Supaya Tidak Terjadi 

Keterlambatan Dalam Memback Up 

Tegangan Dan Adanya Tindak Lanjut 

Dari Operator Untuk  Mengatasinya. 

Landasan Teori 

Perangkat elektronika mestinya 

dicatu oleh suplai arus searah DC 

(direct current) yang stabil agar dapat 

bekerja dengan baik. Baterai atau accu 

adalah sumber catu daya DC yang 

paling baik. Namun untuk aplikasi yang 

membutuhkan catu daya lebih besar, 
sumber dari baterai tidak cukup. 

Sumber catu daya yang besar adalah 

sumber bolak-balik AC (alternating 

current) dari pembangkit tenaga listrik. 

Untuk itu diperlukan suatu perangkat 

catu daya yang dapat mengubah arus 

AC menjadi DC. 
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Gambar 1 

penyearah setengah gelombang  

 

Dari gambar 2.1 diatas, 

transformator (T1)  menurunkan  

tegangan AC dari jala-jala listrik pada 

kumparan primer menjadi tegangan AC 

lebih kecil pada kumparan 

sekundernya. Kemudian dioda (D1) 

mengubah arus AC menjadi  DC dan 

meneruskan ke beban R1, inilah yang 

dinamakan penyearah setengah 

gelombang    

 
Gambar 2  

Penyearah gelombang penuh 

Pada gambar 2 menunjukan 

bahwa, dengan menggunakan  

transformator center tap (CT) sebagai 

common ground,  maka  tegangan 

positif phasa yang pertama diteruskan 

oleh  D1 dan phasa berikutnya 

diteruskan olah D2 sehingga beban R1 

mendapat suplai gelombanga penuh 

inilah yang dinamakan penyearah 

gelombang penuh. 

 

Baterai adalah alat listrik-

kimiawi yang menyimpan energi dan 

mengeluarkannya dalam bentuk listrik. 

Baterai terdiri dari tiga komponen 

penting, yaitu: 

1. Batang karbon sebagai anoda 

(kutub positif baterai)  

2. Seng (Zn) sebagai katoda 

(kutub negatif baterai)  

3. Pasta sebagai elektrolit 

(penghantar)  

Baterai sekali pakai disebut juga 

dengan baterai primer, sedangkan 

baterai isi ulang disebut dengan baterai 

sekunder. Baik baterai primer maupun 

baterai sekunder, kedua-duanya bersifat 

merubah energi kimia menjadi energi 

listrik. Baterai primer hanya bisa 

dipakai sekali, karena menggunakan 

reaksi kimia yang bersifat tidak bisa 

dibalik (irreversible reaction). 

Sedangkan baterai sekunder dapat diisi 

ulang karena reaksi kimianya bersifat 

bisa dibalik (reversible reaction) Op 

Amp dinamakan juga dengan penguat 

diferensial (differential amplifier). 

Sesuai dengan istilah ini, Op Amp 

adalah komponen IC yang memiliki 2 

input tegangan dan 1 output tegangan, 

dimana tegangan output-nya adalah 

proporsional terhadap perbedaan 

tegangan antara kedua inputnya itu. 

Penguat diferensial seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2.5 

merupakan simbol dari sebuah OpAmp. 

 
Gambar 3 

Simbol  opamp 

 

Op Amp yang ideal memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Penguatan Sangat besar  

2. resistansi input Sangat besar  

3. resistansi output Sangat 

kecil  

4. arus yang mengalir pada 

kedua ujung kaki input sama 

dengan nol 

Dengan  karakteristik tersebut 

OpAmp digunakan pada berbagai 

aplikasi, misalnya untuk penguat awal 

(pre-Amp), penguat daya (power Amp) 

rangkaian filter, rangkaian komparator ( 

pembanding tegangan ) dan sebagainya.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reversible_reaction&action=edit&redlink=1
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Gambar 4 

Konfigurasi pin dari IC4017 

IC decade counter 4017 adalah 

IC yang memiliki 16 pin yang 

menghasilkan sepuluh output yang 

dapat mampu mengeluarkan arus 

sebesar 10mA, dengan tegangan supply 

mulai dari 3V – 15 V dan Setiap 

keluarannya menghasilkan logic high 

positif sehingga sering digunakan 

bersama-sama dengan IC  timer 555 

untuk menghidupkan led secara 

berjalan atau disebut juga running led. 

Untuk lebih jelas bisa di lihat di 

datasheet CD4017BC. 

Perancangan Dan Implementasi 

Perancangan adalah suatu tahap 

mengimplementasikan untuk 

mewujudkan gagasan dalam bentuk 

pikiran ke dalam bentuk nyata sesuai 

dengan tujuan awal . 

 Tujuan dari perancangan ini 

adalah sebagai langkah perwujudan 

untuk mengembangkan sekaligus 

menerapkan ide dan gagasan  untuk 

dituangkan pada media yang tersedia. 

Sehingga hasil dari perancangan ini 

haruslah sesuai dengan tujuan awal 

pembuatan alat tersebut yang ditinjau 

dari segi manfaat nilai ekonomis dan 

keberadaan komponen di pasaran  

sehingga dapat menghasilkan alat yang 

berkualitas . 

Tahap–Tahap Perancangan  

Untuk mewujudkan ide kedalam suatu 

bentuk yang real  atau dalam bentuk 

alat yang sesuai dengan yang 

diharapkan, maka diambil tahap tahap 

sebagai berikut : 

1. Menuangkan ide ke dalam bentuk 

diagram blok. 

2. Perancangan catu daya  

3. Menterjemahkan blok ke dalam 

bentuk skema rangkaian 

4. Membuat layout rangkaian ke 

dalam bentuk PCB 

Blok Diagram Rangkaian   

 

 
Gambar 5 

Blok diagram alat    

 

Alat yang dirancang merupakan alat 

yang berfungsi untuk mendeteksi 

tegangan dan mengirimkan peringatan 

melalui handphone, yaitu dengan 

mengirimkan SMS. Ketika tegangan 

baterai itu turun pada batas tertentu, 

maka detector mengkatifkan 

comparator, sehingga memberikan 

tegangan ke IC timer sebagai 

pembangkit pulsa. Kemudian IC timer 

ini dihubungkan dengan decade counter 

sebagai delay dalam menentukan 

berapa denyutan yang harus dihasilkan. 

Untuk proses pengiriman pesan, 

kemudian masuk ke relay dan masuk ke 

handphone. Handphone inilah yang 

akan mengirimkan pesan ke nomor 

tujuan tertentu yang telah di set 

sebelumnya. Tiap tiap bagian dalam 

sistem tersebut akan dijelaskan lebih 

lanjut. 

Perancangan Catu Daya  Dan 

Charger  
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Perancangan catu daya sekaligus 

pengisian ini memakai trafo center tap.  

Dan di lengkapi dengan baterai 9 V, 

untuk mensupply  rangkaian logic 

circuit. 

 
Gambar 6 

Rangkaian catu daya dan charger 

 

Ketika power supply dihubungkan 

dengan sumber AC.  Keluaran  

tegangan ini adalah 12V, yang 

sekaligus mengisi baterai 9V. ketika 

sumber tidak terhubung dengan AC, 

maka baterai backup akan mensupply 

alat tersebut sehingga sistem tidak mati.   

 

Perancangan Rangkaian Deteksi 

Tegangan  

Rangkaian detector terdiri dari dua 

dioda zener yang disusun secara seri. 

Yang berfungsi sebagai tegangan 

referensi, yang membandingkan antara 

input yang di terima sehingga apabila 

tegangan input ini lebih besar dari 

tegangan referensi maka  seolah-olah 

kondisi relay terbuka, tetapi ketika 

input kurang dari tegangan referensi 

maka relay tertutup dan aktif karena 

mendapatkan tegangan 12 VDC. 

 
Gambar 7 

Blok diagram detector tegangan 

 

Untuk lebih jelas, inilah rangkaian 

pendetesi tegangan yang menggunakan 

2 buah diode zener sebagai tegangan 

referensi.  

 
Gambar 8 

Rangkaian pendeteksi tegangan 

 

Perancangan Rangkaian Comparator 

 

 
Gambar 9 

Rangkaian comparator 

 

 Rangkaian comparator terdiri 

dari  resistor dan capasitor yang 

dihubungkan ke OpAmp . rangkaian ini 

berfungsi untuk membandingkan 

tegangan yang masuk dengan tegangan 

referensi sebagai pembatas IC timer 

dalam melakukan denyutan secara 

kontinyu. Sehingga ketika tegangan 

masuk ke OpAmp ini, maka akan 

menghasilkan pulsa high sampai batas 

tegangan referensi maka akan menjadi 

low inilah yang akan dijadikan batas 

bagi IC timer dalam membangkitkan 

pulsa. 

Untuk menghitung T,  maka digunakan 

rumus =  RC
2

1
 

Jika R = 4700  dan C = 100UF, 
masukan ke rumus sehingga di 

dapatkan T = 0.235 second  
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Perancangan Rangkaian Logic 

Circuit  

 

 
Gambar 10 

Diagram blok logic circuit 

Rangkaian IC OpAmp yang 

membandingkan tegangan tersebut. 

Sehingga masuk ke timer yang 

menghasilkan sinyal pendetak ( pulse) 

high dan low secara bergantian, sebagai 

penggerak IC 4017 decade couter, yang 

menghasilkan delay 10 kali, sehingga 

10 kali pulsa yang dihasilkan IC timer 

itu berarti 1 pulsa untuk decade counter. 

Untuk mengaktifkannya yaitu dengan 

menghubungkan pin 3 dari IC 555 

dengan pin 14 IC 4017, kemudian dari 

decade counter ini dihubungkan dengan 

relay, Sehingga pengaturan berapa kali 

hentakan diatur oleh IC timer dengan 

memutar tahanan variable, oleh karena 

itu cepat lambatnya denyutan bisa di 

atur sesuai dengan langkah 

mengirimkan pesan. 

 

 

 
Gambar 11 

Rangkaian logic circuit 

 

Dengan menggunakan rumus : 

 CRRt BA  693.01   

  CRt B693.02    

Sehingga 

 CRRttT BA 2693.021   

Keterangan : 

t1= output high  

t2= output low 

R= Resistansi (ohm) 

C= kapasitansi (farad) 

Dengan menggunakan rumus diatas jika 

harga RA sebesar 100 K , RB sebesar  

330  dan C sebesar f610.22  maka 

didapat :  

  63

1 10.2233010.100693.0 t  

t1= 1.529 detik 

  6

2 10.22330693.0 t  

t2= 0.005 detik 

 CRRttT BA 2693.021   

dan T = 1.534 second 

Proses Pengiriman SMS  

 

 
Gambar 12 

Blok diagram pengirim sms 

 

Ketika denyutan itu masuk maka 

mengaktifkan relay sebagai switch yang 

menekan keypad menu di handphone. 

Relay ini di hubungkan ke keypad menu 

dengan cara di solder antara kaki positif 

dan negaif dengan kabel yang sangat 

kecil. Isi dari SMS terlebih dahulu kita 

harus menset pesan yang ingin 

ditampilkan, sehingga pesan akan 

dikirim sesuai dengan yang kita 

inginkan. 

Analisis Hasil Pengukuran 

Pada bab ini akan di bahas mengenai 

pengujian dan analisa hasil pengujian 

dari alat yang telah dibuat. 

Tujuan pengujian  

Tujuan pengujian di sini adalah untuk 

mengetahui spesifikasi, karakteristik 

dan membandingkan antara 
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perancangan dengan alat yang di buat. 

Dalam melakukan pengujian dilakukan 

pengukuran, dengan metoda atau cara-

cara yang dilakukan di laboratorium 

yang terdiri dari : 

1. Mengukur tegangan catu daya. 

2. Mengukur input  tegangan yang di 

deteksi  

3. Mengukur output tegangan dari 

alat yang sudah dibuat. 

Adapun alat yang digunakan dalam 

pengukuran adalah sebagai berikut : 

1. Multimeter digital DT-830B  

2. Osiloskop 

3. buah Power supply IC regulated 

model ad 01 

4. stopwatch  

5. Kamera digital  

 
(A) 

 
(B) 

Gambar 13 

Blok diagram pengukuran 

 

Dengan menyusun  4 buah power 

supply dengan keluaran masing-masing 

12V, sehingga menghasilkan keluaran 

48V. 

Pengukuran  Tegangan output catu 

daya  

Tujuan dari pengukuran ini untuk 

memastikan nilai tegangan output dan 

tegangan baterai backup. 

1. Mengukur keluaran tegangann 

power supply  

2. Pengukuran baterai  

Setelah diukur keluran dari power 

supply adalah 14.11V . dan untuk 

baterai backup adalah 9.5V  

 
Gambar 14 

Hasil pengukuran output catu daya 

 

Pengukuran deteksi tegangan 

Pengukuran deteksi dimaksudkan agar 

mengetahui batasan tegangan yang 

masih bisa terdeteksi. Hasil pengujian 

tegangan 32,4 V dapat mengaktifkan 

detector sehingga ketika input tegangan 

jatuh pada saat 32,4 V,  alat mulai 

bekerja. 
 

 
Gambar 15 

Hasil pengukuran detector tegangan  

Untuk lebih jelas lihat tabel berikut : 

No Tegangan ( V ) Keterangan 

1 
2 

48 V 
32.4 V 

Normal / tidak 
aktif 
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3 25.8 V Deteksi aktif 
aktif 

Table 1 
Data tegangan yang di ukur 

 

Dari hasil pengukuran didapatkan 

bahwa tegangan 48V adalah tegangan 

normal maka detektor  tidak aktif dan 

ketika tegangan mulai diturunkan 

sampai 32.4 V maka detektor mulai 

aktif dan lampu kirim 1 menyala. 

Sampai diturunkan pada tegangan 

25.8V detektor masih aktif. Jadi alat 

akan terus bekerja sebelum tegangan 

mengalami kenaikan di atas 32.4V. 

Mengukur Perioda Keluaran 

Comparator   

Untuk mengukur perioda dari 

comparator adalah dengan 

menggunakan stopwatch. Pertama 

nyalakan stopwatch  ketika lampu led 

menyala pada posisi kirim 1 hingga 

selasai proses pengiriman. Demikian 

juga pada led kirim 2 pengukuran 

dengan stopwatch dari mulai menyala 

sampai selesai.  

Maka hasilnya sebagai berikut :   

No Led yang 

menyala 

Waktu yang 

diperlukan 

1 

2 

Kirim 1 

Kirim 2 

33.67 detik 

19.49 detik 

Tabel 2 

Pengukuran comparator 

 

Interval antara kirim 1 dan kirim 2 

adalah 41.35 detik, kemudian 

seterusnya berulang setelah 40  detik 

pesan akan dikirm dikirim kembali. 

Karena digunakan decade counter yang 

menyebabkan 1 kali relay berdetak 

adalah 10 kali denyutan IC timer, dan 

untuk mengirimkan SMS dibutuhkan 9 

kali denyutan maka :  

T = 37.0
90

67.33
  detik   

dan untuk kirim 2 di dapat : T = 

21.0
90

49.19
  detik  

maka hasil pengukuran dengan 

perhitungan adalah sama. 

Pengukuran IC Timer  

Langkah-langkah  pengukuran dan 

pengujian untuk rangkaian logic circuit,  

yaitu pertama-tama nyalakan power,  

kemudian dengan menghubungkan kaki 

3 dan kaki 8 ke osiloskop. Maka lihat 

hasilnya di osiloskop.  

 

 

 
Gambar 16 

Sinyal output IC 555 

 

Volt / div : 0.5 V 

Time / div : 10 ms  

 

T = 20 ms 

Karena digunakan decade counter yang 

menyebabkan 1 kali relay berdetak 

adalah 10 kali denyutan IC timer maka 

didapat  T = 0.2 second. 

Pengujian Alat   
 Setelah bagian-bagian blok di 

ukur maka yang terakhir adalah 

pecobaan alat. Dengan menyusun 

power supply hinga menghasilkan 
keluran 48 V. untuk menguji alat maka 

turunkan tegangan sampai 32 V.  
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Gambar 17 

 Percobaan alat  

Dari hasil percobaan, alat pendeteksi 

tegangan berfungsi dengan baik. Ketika 

switch regulator diputar secara perlahan 

sehingga tegangan mulai turun, maka 

alat bekerja dengan mengatifkan relay 

dan mengirimkan SMS . 

 

 
Gambar  18 

Proses pengriman SMS 

 

Dari data yang telah di ukur dan terlihat 

pada tampilan-tampilan, menunjukan 

bahwa alat pendeteksi tegangan yang 

dilengkapi dengan pemberi peringatan 

melalui SMS berjalan sesuai dengan 

yang di harapkan. 

Kesimpulan  

Setelah melakukan semua proses 

perancangan, implementasi, 

karakteristik, dan pengujian. Alat 

pendeteksi tegangan yang dilengkapai 

dengan pemberi peringatan melalui 

SMS ini maka hasil pengujian dan 

pengukuran dapat disimpulkan bahwa 

alat yang dirancang sudah b  
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