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ABSTRACT 
The continued development of industrial technology at this point that leads to the field of modern 

information technologies so as to facilitate the work of man. The use of electrical energy continues to 

increase over time, causing consumers want to know the quality of electrical energy consumed, resulting 

from the demand for electrical energy monitoring needs to be done in this case concerns the quality of 

electric power generated from a mini-hydro power plant (PLTMH). In this study, we will design and 

simulate the process parameters of electrical energy to be monitored, in the form of voltage, current, 

frequency and different phase that will be on all four of these parameters will be used as a reference if the 

quality of power (power quality) of a plant is good or no. To obtain the data we use multiple sensors 

namely, voltage sensor, current sensor and sensor using a frequency of zero crossing detector. Data 

parameters of electrical energy on each sensor node is transmitted wirelessly using XBee RF modules are 

integrated with zigbee protocol to the gateway. On the side of the gateway will connect via CDMA and 

send packets of data - the data packets to the web database. Consumers can access the data - the data via 

the mobile phone network to a web-connected database. On the web will be shown the data - the data 

parameter values of the electrical energy. So that consumers can see the parameters of electrical energy 

that is needed is good or not. 

Keywords: Zigbee, CDMA, Power Quality, sensor, X-Bee Pro. 

ABSTRAK 

Semakin berkembangnya teknologi industri pada saat ini yang mengarah ke bidang teknologi informasi 

yang modern sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Penggunaan energi listrik yang terus 

meningkat dari waktu ke waktu, menyebabkan konsumen ingin mengetahui kualitas energi listrik yang 

dikonsumsi, sehingga dari permintaan tersebut perlu dilakukan monitoring energi listrik dalam hal ini 

menyangkut kualitas daya listrik yang dihasilkan dari suatu pembangkit tenaga mini hidro(PLTMH). 

Pada penelitian ini, kami akan merancang dan mensimulasikan proses parameter energi listrik yang akan 

dimonitoring, yaitu berupa tegangan, arus, frekuensi dan beda phase yang nantinya dari keempat 

parameter tersebut akan dijadikan suatu referensi apakah kualitas daya (power quality) dari suatu 

pembangkit tersebut baik atau tidak. Untuk memperoleh data tersebut kami menggunakan beberapa 

sensor yaitu, sensor tegangan, sensor arus dan sensor frekuensi menggunakan zerocrossing detector. 

Data parameter energi listrik pada setiap sensor node dikirimkan secara nirkabel menggunakan RF 

modul Xbee Pro yang di integrasikan dengan protokol zigbee ke gateway. Pada sisi gateway akan 

terkoneksi melalui data CDMA dan mengirim paket – paket data ke web database. Konsumen dapat 

mengakses data – data tersebut melalui handphone ke jaringan web yang terkoneksi database. Pada web 

tersebut akan ditampilkan data – data nilai parameter energi listrik tersebut. Sehingga konsumen dapat 

melihat parameter-parameter energi listrik yang dibutuhkannya baik atau tidak. 

 

Kata Kunci:Zigbee, CDMA, Power Quality,Sensor, X-Bee Pro 
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I. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya teknologi 

industri pada saat ini yang mengarah ke 

bidang teknologi informasi yang modern 

sehingga dapat mempermudah pekerjaan 

manusia. Penggunaan energi listrik yang 

terus meningkat dari waktu ke waktu, 

menyebabkan konsumen ingin mengetahui 

kualitas energi listrik yang dikonsumsi, 

sehingga dari permintaan tersebut perlu 

dilakukan monitoring energi listrik dalam hal 

ini menyangkut kualitas daya listrik(Power 

Quality) yang dihasilkan dari suatu 

pembangkit listrik tenaga mini hidro 

(PLTMH). 

Pada penelitian ini, kualitas daya yang 

akan dimonitoring berupa tegangan, arus, 

frekuensi, daya dan Cos Phi yang akan 

diambil datanya melalui sensor-sensor atau 

sensor node yang akan menerima sinyal dari 

sensor arus, sensor tegangan, sensor 

frekuensi dan mentranmisikannya melalui RF 

Module Zigbee. Konsumen juga dapat 

mengakses data-data Power Quality dari 

pembangkit tersebut menggunakan 

handphone (Telepon genggam) melalui 

jaringan CDMA yang akan dikirimkan 

datanya melalui pesan singkat atau SMS 

menggunakan modem CDMA. 

. 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian monitoring power 

quality pada pembangkit PLTMH ini secara 

umum akan dilakukan terlebih dahulu proses 

simulasi, setelah simulasi dinyatakan berhasil 

maka tahap selanjutnya adalah merancang 

sistem perangkat keras (hardware) dan juga 

merancang sistem perangkat lunak 

(software). 

 

a. Konfigurasi Sistem Jaringan yang 

akan dirancang 

Pada gambar 1 ditunjukkan konfigurasi 

jaringan sensor nirkabel yang merupakan 

suatu jaringan yang mana terdapat beberapa 

sensor diletakkan dibeberapa tempat berbeda. 

Sensor – sensor tersebut akan mensensor 

obyek dan mengirim data tersebut secara 

nirkabel menuju gateway. Obyek yang 

disensor adalah tegangan, arus, frekuensi 

pada beberapa titik jalur distribusi yang mana 

setiap titik tersebut mengalirkan listrik ke 

konsumen. 

 

 
 

Gambar 1. Konfigurasi sistem jaringan nirkabel 

pada PLTMH 
 

b. Blok Diagram Sistem Monitoring 

Nirkabel 
Pada blok diagram dibawah ini dapat 

dijelaskan bahwa data yang terdapat pada 

sensor node 1 dan data pada sensor node 2 di 

teruskan ke gateway melalui koneksi 

wireless modul zigbee, setelah itu data 

tersebut dikumpulkan pada sistem database 

yang terhubung pada web server melalui 

koneksi CDMA, sehingga konsumen dapat 

meminta data tersebut melalui handphone 

dalam bentuk SMS melalui jaringan CDMA. 

 

 
 

Gambar 2. Blok Diagram Sistem Monitoring 

Kualitas Daya Pada PLTMH 

 

c. Perancangan Perangkat Keras 

Pada perancangan perangkat keras 

(Hardware) terbagi menjadi : 
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a. Perancangan Rangkaian Potensiometer 

b. Perancangan Rangkaian Sensor Zero 

Crossing Detector (Frekuensi) 

c. Perancangan Modul Radio Frekuensi 

Xbee-pro 

d. Perancangan Rangkaian Sensor Tegangan 

e. Perancangan Rangkaian sensor Arus 

 

d. Perancangan Perangkat Lunak 

Software yang dibuat merupakan 

program untuk komunikasi data antara 

beberapa sensor node dengan gateway dan 

web server. 

Gambar di bawah ini merupakan 

flowchart sistem kerja komunikasi wireless 

zigbee pada monitoring pembangkit 

PLTMH. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Flowchart komunikasi data padasisi gateway 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengujian Rangkaian Sensor 

Potensiometer 

Tabel 1. Hasil Output Sensor 

Channel Input Analog Data 

CH.0 (sensor 1) 48 

CH.1 (sensor 2) 55 

CH.2 (sensor 3) 72 

 

Dari  Tabel 1 dapat kita lihat bahwa  sensor 

potensiometer sudah bekerja dengan baik, 

dimana data ADC (Analog to Digital 

Converter) yang ingin di transmit ke arduino 

sudah siap untuk dikirim. 

b. Pengujian Sensor Tegangan 

Tabel 2. Hasil Output sensor Tegangan 

Vs (Volt) Vout (Volt) SelisihTegangan 

 (Volt) 

0 1,70 Input awal 

Untuk kalibrasi 

10 1,71 0,01 

20 1,72 0,02 

30 1,73 0,03 

40 1,74 0,04 

50 1,75 0,05 

60 1,76 0,06 

70 1,77 0,07 

80 1,79 0,09 

90 1,81 0,11 

100 1,83 0,13 

110 1,84 0,14 

120 1,86 0,16 
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130 1,90 0,20 

140 1,93 0,23 

150 1,96 0,26 

160 2,01 0,31 

170 2,06 0,36 

180 2,12 0,42 

190 2,15 0,45 

200 2,17 0,47 

210 2,20 0,50 

220 2,25 0,55 

 

Data input tegangan diberikan melalui 

variable tegangan AC dengan maksimum 

220Volt AC dan untuk data keluaran sensor 

menunjukkan keluaran yang tidak linear 

terhadap perubahan tegangan input yang 

diberikan sehingga membentuk grafik seperti 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.Grafik Output Sensor Tegangan 

c. Pengujian Sensor Frekuensi 

Dari output gambar 5 didapatkan gambar 

gelombang dimana nilai amplitudo beserta 

panjang gelombangnya setelah dilakukan 

perhitungan adalah 50 Hz. Dari hasil tersebut 

dapat di analisa bahwa rangkaian sensor 

tegangan dapat bekerja dengan baik dan 

sesuai dengan output yang diinginkan. 

 

 
 

Gambar 5. Output sensor frekuensi 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelahdilakukanpengujiandananalisa, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

yaitu: 

1. Untuk proses transmiter dan receiver 

data masih belum dapat dilakukan, 

diakibatkan adanya satu variabel pada 

power quality yang masih mengalami 

kendala yaitu sensor arus. 

2. Pengujian sensor tegangan dan sensor 

frekuensi, hasilnya sesuai dengan 

yang diharapkan 

3. Sebaiknya dipilih sensor arus dengan 

range kemampuan di atas 30 Ampere, 

dimana hal ini sangat penting untuk 

dipilih, sehingga faktor kerusakan alat 

dapat diminimalkan 
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ABSTRACK 
To control the speed rotation of DC motor in single quadran as expected can be done by controlling SCR 

trigger angle that connected with the armartur, the trigger angle can be generated by using LM324 as op-

amp and comparator. The changes of current (I) on armartur winding to be reference for DC Motor speed 

rotation. The value of armature current for further used as feedback that connected with resistor (R) 

which has a very low resistance so that it can generate voltage (IxR) which represents the motor speed 

rotation. If the motor speed rotation different from speed reference then system will makes adjustments by 

changing the trigger angle of SCR so that the motor speed rotation constant. 

 

Keywords: DC Motor, trigger angle, feedback 

 

ABSTRAK 
Untuk mengontrol kecepatan putaran motor DC satu kuadran sesuai dengan yang diharapkan dapat 

dilakukan dengan cara mengatur sudut penyulutan  SCR  yang terhubung dengan armatur, sudut 

penyulutan dapat dihasilkan dengan menggunakan op-amp LM324 dan sekaligus berfungsi sebagai 

komparator. Perubahan arus ( I ) pada lilitan armartur menjadi acuan perubahan kecepatan putar motor 

DC. Nilai arus armature ini untuk selanjutnya digunakan sebagai feedback yang dihubungkan dengan 

resistor (R) yang memiliki hambatan sangat kecil sehingga akan menghasilakan tegangan (IxR) yang 

mewakili kecepatan motor. Jika kecepatannya motor berbeda dengan kecepatan refrensi yang ditentukan 

maka system akan melakukan penyesuaian dengan cara merubah sudut penyulutan SCR sehingga 

kecepatan motor tetap stabil. 

 

Kata kunci: Motor DC, Sudut penyulutan, feedback 

 

I. PENDAHULUAN 

Sistem pengontrolan kecepatan motor 

DC telah banyak dilakukan salah satunya 

dengan menggunakan alat bantu berupa 

tachometer yang difungsikan sebagai 

perangkat untuk mengukur kecepatan putar 

motor DC tersebut.  Penambahan perangkat 

ini akan menjadikan system lebih baik 

namun dari sisi ekonomis akan menyebabkan 

harga jual akan menjadi lebih mahal.     

Berdasarkan permasalahan tersebut 

penulis membuat suatu system Pengontrolan 

kecepatan putar motor DC satu quadran. 

Kecepatan motor DC satu quadran ini dapat 

dilakukan dengan cara mengubah tegangan 

pada sisi armature dengan menggunaka 

penyearah terkendali (thyristor). 

Perubahan tegangan masukan ini 

disesuaikan dengan kondisi beban yang 

dihubungkan kemotor DC tersebut, untuk 

mengatur kecepatan putar motor DC satu 

quadran ini dibutuhkan system kontrol loop 

tertutup dengan menggunakan metode  

feedback  dimanan perubahan arus pada 

motor dijadikan seagai feedback kerangkaian 

control, metode ini digunakan untuk 

mengganti peranan tachometer. 

 

II. PERANCANGAN 

Secara umum rangkaian pengatur 

kecepatan motor DC satu kuadran dengan 

mailto:agil@politeknikaceh.ac.id
mailto:effendi@politeknikaceh.ac.id


Jurnal J-Innovation Vol. 4, No. 1, Juni 2015 

ISSN : 2338-2082 

7 

 

metode feedback IxR ini dapat dibagi 

menjadi beberapa blok diagram utama seperti 

pada gambar 2.1 berikut ini 
AC 220 V ELCB FUSE

TRAFO 

STEP DOWN RECTIFIER

ZCD

SAWTOOTH 

GENERATOR

COMPARATOR

DRIVER SCR

RANGKAIAN 

DAYA

FILTER

SPEED CONTROL

REGULATOR 

TEGANGAN

CATUAN 

SISTEM

MOTOR 

DC

 
Gambar 2.1 Blok Diagram Sistem Secara keseluruhan 

 

2.1. Rangkian Catu Daya 

Rangkaian catu daya berfungsi untuk 

memberikan sumber tegangan  keseluruh 

komponen pada rangkaian kontrol, sementara 

untuk catu daya motor DC memeiliki sumber 

terpisah dengan rangkaian control. 

Rangkaian ini dibangun dengan beberapa 

komponen seperti transformator step down 

yang berfungsi untuk menurunkan tegangan 

dan diode berfungsi untuk menyearahkan 

arus ac, kapasitor difungsikan sebagai filter 

sehingga arus DC lebih baik, agar tegangan 

output tetap stabil digunakan diode zener, 

rangkaian catu daya ini dapat dilihat pada 

gambar 2.2 

 
 

Gambar 2.2 Rangkaian Catu Daya 

 

2.2. Rangkaian Zero Crossing Detector 

(ZCD) 

Rangkaian zero crossing detector 

berfungsi untuk mendeteksi peralihan pada 

saat arus jala-jala berada pada kondisi nol, 

ketika rangkaian ini mendeteksi arus nol 

maka output dari IC akan menghasilkan 

output berupa pulsa sempit pada saat terjadi 

persilangan nol pada tegangan AC yang 

dideteksi. Rangkaian ini dapat disusun 

dengan menggunakan IC yang difungsikan 

sebagai komparator seperti pada gambar 2.3 

output dari rangkaian selanjutnya 

dihubungkan dengan rangkaian penghasil 

gelombang gergaji. 

2.3.  Rangkaian Sawtooth Generator 

Output darai rangkaian zero crossing 

detector selanjutnya dihubungkan dengan 

rangkaian sawtooth generator, rangkian ini 

akan menghasilkan gelombang gergaji, 

rangkaian ini disusun oleh beberapa 

komponen dasar seperti kapasitor dan 

resistor seperti pada gambar 2.4 output dari 

rangkaian ini selanjutnya dihubungkan 

dengan rangkaian komparator. 

 
Gambar 2.4 Rangkaian Sawtooth Generator 

 

2.4.  Rangkaian Komparator 

Rangkaian komparator berfungsi untuk 

membandingkan output dari rangkaian 

penghasil gelombang gergaji dengan output 

dari rangkaian speed control, rangkaian ini 

dapat disusun dengan menggunkan 

komponen IC op-amp yang difungsikan 

sebagai komparator seperti pada gambar 2.5 
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output dari rangkaian ini selanjutnya 

dihubungkan dengan rangkaian driver SCR. 

 
Gambar 2.5 Rangkaian Komparator 

 

2.5.  Rangkaian Driver SCR 

Rangkaian driver SCR berfungsi untuk 

menggerakan gate dari scr yang berada pada 

unit pengolah daya, rangkaian ini disusun 

dengan menggunakan komponen dasar 

elektronika seperti transistor, kapasitor, diode 

dan resistor seperti pada gambar 2.6 output 

dari rangkaian ini selanjutnya dihubungkan 

dengan rangkaian daya 

 
Gambar 2.6 Rangkaian Driver SCR 

 

2.6. Rangkaian Daya 

Rangkaian daya berfungsi untuk 

mengolah tegangan  yang masuk ke motor 

DC, rangkaian ini dapat disusun dengan 

menggunakan komponen seperti SCR, 

kapasitor, diode, resistor seperti pada gambar 

2.7 output dari rangkaian daya ini 

selanjutnya dihubungkan ke motor DC dan 

ke rangkaian filter sebagai feedback arus. 

Tipe SCR yang digunakan pada rangkaian 

daya ini bernomor seri SCR S6025L. 

Pada saat rangkaian daya ini 

dihubungkan dengan beban berupa motor DC 

maka akan terjadi spike sehingga dibutuhkan 

rangkaian snuber dengan menggunakan 

kapasitor dan resistor. 

 
Gambar 2.7 Rangkaian Daya 

 

2.7. Rangkaian Filter 

Rangkaian filter berfungsi untuk 

menghilangkan noise pada arus feedback dari 

motor DC yang digunakan, rangkaian ini 

disusun dengan menggunakan op amp, 

kapasitor, resistor seperti pada gambar 2.8 

output dari rangkaian ini selanjutnya 

dihubungkan dengan rangkaian speed 

control. 

 
Gambar 2.8 Rangkaian Filter 

 

2.8.  Rangkaian Speed Control 

Rangkaian speed control berfungsi 

untuk mengatur kecepatan refrensi yang 

diinginkan, rangkaian ini disusun dengan 

menggunakan op amp dan beberapa  
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komponen elektronika lainnya, ouput 

dari rangkaian filter digunakan sebagai input 

dan dibangdingkan dengan tegangan yang 

diatur pada potensio, output dari rangkaian 

speed control ini selanjutnya dihubungkan 

kembali kerangkaian komparator. 

 

 
 

Gambar 2.9 Rangkaian Speed Control 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rangkaian pengatur kecepatan motor 

DC satu kuadran ini sebelum dipasang pada 

papan PCB terlebih dahulu dilakukan 

pengujian pada papan percobaan hal ini  

 

 

dilakukan untuk memudahkan kita 

mengamati proses tahap demi tahapan dari 

sistem dan memudahkan kita untuk 

melokalisir kesalahan yang terjadi 

3.1. Pengukuran Rangkaian Catu daya 

`Hasil pengukuran pada sisi sekunder 

transformator dapat dilihat pada gambar 3.1, 

dimana hasil pengukuran dengan 

menggunakan multimeter sebesar 13,42 Volt 

AC dengan refrensi terhadap CT dari 

transformator tersebut. 

Adapun bentuk gelombang setelah 

melewati diode jembatan dapat dilihat pada 

gambar 3.2 dimana besar tegangan yang 

terukur sebesar 11,75 Volt DC dengan  

refrensi pengukuran terhadap CT 

transformator. 

Adapun bentuk gelombang setelah 

melewati diode jembatan dapat dilihat pada 

gambar 3.2 dimana besar tegangan yang 

terukur sebesar 11,75 Volt DC dengan  

refrensi pengukuran terhadap CT 

transformator. 

 

 

Gambar 2.9. Rangkaian Keseluruan Sistem 
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Gambar 3.1 Bentuk Gelombang dari 

Transformator 
 

 
Gambar 3.2 Bentuk Gelombang output Penyearah 

Jembatan 

 

Pada rangkaian catu daya ini kapasitor 

digunakan untuk menghilangkan riak, serta 

diode zener  10 volt difungsikan untuk 

regulator tegangan sehingga bentuk 

gelombang output stabil seperti yang 

diinginkan sebesar 10 volt DC, adapun 

bentuk gelombang output dari diode ini dapat 

dilihat pada gambar 3.3 untuk bentuk 

gelombang DC positif dan gambar 3.4 untuk 

gelombang DC negatif. 

Gambar 3.4 menunjukkan bentuk 

gelombang output positif dari rangkaian catu 

daya dimana refrensi pengukuran terhadap 

CT, dengan menggunakan multimeter 

didapat hasil pengukuran sebesar 10,16 VDC 

 
Gambar 3.3 Bentuk Gelombang Output VDC + 

. 

 
Gambar 3.4 Bentuk Gelombang Output VDC - 

 

Gambar 3.4 menunjukkan bentuk 

gelombang output negatif dari rangkaian catu 

daya dimana refrensi pengukuran terhadap 

CT, dengan menggunakan multimeter 

didapat hasil pengukuran sebesar -10,10 

VDC. 

 

3.2. Pengukuran Rangkaian Zero Crossing 

Detector (ZCD) 

Hasil pengukuran pada rangkaian ini 

dapat dilihat pada gambar 3.5 dimana pada 

saat gelombang arus AC berada pada titik nol 

maka rangkaian ZCD akan mendeteksi 

dengan menghasilkan pulsa seperti pada 

gambar. Pulsa ini akan dijadikan sebagai 

indikator untuk menghasilkan gelombang 

gergaji. 

 

 
Gambar 3.5 Bentuk Gelombang Output ZCD terhadap 

sumber AC. 

 

Pada gambar 3.5 ini dapat dilihat proses 

dimana rangkaian zero crossing detector 

akan mulai bekerja pada saat tegangan sinus 

melintasi titik nol dan akan berhenti pada 

saat tegangan sinus melintasi titik nol 

berkutnya.  
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3.3.  Pengukuran Rangkaian Sawtooth 

Wave Generator 

Pada saat pulsa sesaat yang dihasilkan 

oleh ZCD telah diterima maka rangkaian 

sawtooth wave generator akan menghasilkan 

gelombang gergaji tepat pada saat pulsa 

sesaat tersebut mulai muncul, gambar bentuk 

gelombang output dari rangkaian sawtooth 

wave generator dapat dilihat pada 3.6  

dimana gelombang gergaji mulai muncul 

pada saat titik nol dari gelombang jala-jala. 

 
Gambar 3.6 Gelombang Input dan Output Pada 

sawtooth wave generator 

 

3.4. Pengukuran Rangkaian Komparator 

Rangkaian komparator akan 

membandingkan tegangan dari speed control, 

dengan gelombang gergaji, pada pengujian 

ini dilakukan secara terpisah dimana 

rangkaian speed control diwakili dengan 

menggunakan potensio yang diatur secara 

manual adapun bentuk gelombang output 

dari rangkaian komparator ini ditunjukkan 

pada gambar 3.7. 

 

 
Gambar 3.7 Gelombang Input dan Output Pada 

Komparator 

 

Output dari rangkaian komparator 

berupa gelombang kotak dimana nilai Ton 

dan Toff  dapat diatur dengan memutar nilai 

potensio yang dihubungkan pada input 

rangkaian komparator. Gelombang ini 

selanjutnya akan digunakan untuk 

menggerakkan rangkaian daya yang 

terhubung dengan SCR. 

3.5. Pengukuran Rangkaian Daya 

Bentuk gelombang yang dihasilkan pada 

saat pengujian secara terpisah dengan 

menggunakan beban resistor 100 Ω/20 W 

dimana perubahan sudut trigger dari SCR 

menghasilkan perubahan tegangan pada 

beban resistor. Bentuk gelombang pada 

beban resistor dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

 

 
Gambar 3.8 Gelombang Output pada saat sudut Triger 

SCR 0o 

 

 
Gambar 3.9 Gelombang Output pada saat sudut Triger 

SCR 45o 
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Gambar 3.10 Gelombang Output pada saat sudut Triger 

SCR 90o 

 
Gambar 3.11 Gelombang Output pada saat sudut Triger 

SCR 135o 

 

Sementara untuk pengukuran 

dengan menggunakan beban motor DC 

magnet permanen dengan catuan sebesar 24 

VDC dapat dilihat pada gambar 5.18 berikut 

ini. 

 

 
Gambar 3.12 Bentuk Gelombang  dengan beban Motor 

DC Magnet Permanen 
 

Untuk mengukur kecepatan motor 

digunakan tachometer dengan cara 

menempelkan tachometer pada rotor motor 

DC, adapun perubahan tegangan dan 

kecepatan motor DC dapat dilihat pada table 

berikut ini. 

 
Tabel 3.1 Tabel hubungan kecepatan dan catuan motor 

No 

Catuan Motor 

(VDC) 

Kecepatan 

Motor (RPM) 

1 18 4421 

2 20 5065 

3 22 5522 

4 24 6030 

 

 
Gambar 3.13 Grafik Hubungan Kecepatan terhadap 

Catuan Motor DC 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari dari hasil perancangan dan 

pengujian secara terpisah rangkaian 

pengontrol kecepatan motor DC ini  dapat 

diambil beberapa kesimpulan dan masukan 

untuk pengembangan dan perbaikan 

selanjutnya. 

a. Rangkaian ini dapat mengatur kecepatan 

putar motor DC dengan cara mengatur 

sudut pentrigeran dari SCR 

b. Besar sudut Pentrigeran SCR ditentukan 

pada rangkaian Komparator 

c. Untuk mengatur agar kecepatan motor 

stabil maka diperlukan rangkain 

feedback. 

d. Rangkaian perlu dikembangkan lagi 

khususnya pada Rangkaian feedback 

sehingga arus dari motor DC dapat 

dideteksi dengan baik. 

e. Perlu ditambahkan/dirancang alat 

display pengukuran sehingga 
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f. memudahkan dalam pembacaan 

kecepatan motor DC tersebut. 
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ABSTRACT 
Tracking route (tracert) location on a digital map of Banda Aceh can facilitate newcomers who want to 

find a final destination when compared with asking others it will be a waste of time and also not 

necessarily get detailed information that location. The purpose of making this application to make it easier 

to give location information and displays a line that will be passed. Using this application by selecting a 

menu that is available and choose a location that will be in the lead, and also after selecting it will go into 

the destination location information. This application running on Android smartphones that can display 

digital maps and line of destination location via Google Map which is connected with a GPS smartphone. 

The information that is given is expected to allow users to know the location will be in the lead and is 

progressing well. 

 

Keywords: Banda Aceh, Digital Map, Android, Google Map, GPS 

 

 

ABSTRAK 
Pelacakan rute (tracert) lokasi pada peta digital Banda Aceh ini dapat mempermudah pendatang baru 

yang ingin mencari tujuan akhir bila dibandingkan dengan menanyakan kepada orang lain maka akan 

membuang waktu dan juga belum tentu mendapatkan detail informasi lokasi tersebut. Tujuan membuat 

aplikasi ini untuk memudahkan  memberi informasi lokasi dan menampilkan garis yang akan di lalui. 

Menggunakan aplikasi ini dengan memilih menu yang sudah tersedia dan memilih lokasi yang akan di 

tuju, dan juga sesudah memilih maka akan masuk ke informasi lokasi tujuan. Aplikasi ini berjalan pada 

smartphone Android yang dapat menampilkan peta digital dan garis lokasi tujuan melalui Google Map 

yang terkoneksi dengan GPS dari smartphone. Informasi-informasi yang di berikan tersebut diharapkan 

dapat memudahkan pengguna dalam mengetahui lokasi yang akan di tuju dan berlangsung dengan baik. 

 

Kata kunci: Banda Aceh, Peta Digital, Android, Google Map, GPS 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

Bagi seorang pendatang pada suatu 

daerah sulit baginya untuk mengetahui jalur 

mana yang harus ditempuh untuk mencapai 

lokasi tujuannya. Oleh karena itu,  diperukan 

sebuah aplikasi yang dapat melulusi rute 

(tracert) dan memberitahukan jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai daerah/tempat 

tujuan tersebut dalam bentuk peta digital 

yang terhubung dengan Google Map. 

Aplikasi yang akan dibuat mencakup seputan 

kota Banda Aceh. Android merupakan salah 

satu sistem operasi terbaru pada perangkat 

mobile dimana android banyak ditanamkan 

pada smartphone kelas atas, serta open 

source. 

Pada Aplikasi ini untuk formula 

pencarian jarak yang digunakan merupakan 

pengimplementasian dari formula 

penelusuran rute yang ada pada Google Map 

mailto:dien@politeknikaceh.ac.id
mailto:mizan@politeknikaceh.ac.id
mailto:munzir@politeknikaceh.ac.id
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serta memerlukan sebuah hosting-an untuk 

menempatkan database koordinat lokasi 

Aplikasi ini nantinya akan 

diimplementasikan pada smartphone atau 

handphone berbasis Android. 

Tulisan ini terbagi dalam beberapa 

bagian. Bagian 2 menjelaskan tentang 

metodelogi, bagian 3 menjelaskan tentang 

metode yang diusulkan, bagian 4 

mendiskusikan hasil dan bagian 5 

menyimpulkan hasil percobaan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

2.1 Android 

Android  merupakan sebuah sistem 

operasi untuk perangkat  mobile berbasis 

Linux yang dikeluarkan oleh Google Inc 

pada bulan  November 2007.  Sistem operasi 

ini bersifat open source sehingga para 

pengembang dapat membuat aplikasi sendiri 

untuk perangkat  mobile  sesuai dengan 

kebutuhan.  Dalam pengembangannya,  

aplikasi Android menyediakan  Android 

SDK  yang menyediakan  tools  dan API.  

Pemrograman perangkat ini menggunakan 

bahasa pemrograman  Extensible Markup 

Language (XML) dan  Java  yang 

dikhususkan untuk  platform  ini, sehingga  

aplikasi yang dibuat tidak dapat dijalankan 

pada perangkat  mobile  lain seperti:  

Symbian OS  dan  Blackberry OS  yang juga 

mendukung aplikasi berbasis  java [1]. 

Android menyediakan Eclipse plugin  

yang disebut ADT untuk membuat program 

dan  debugging  lebih mudah. ADT ini 

menyediakan akses mudah ke LogCat itu, 

Android-Manifest / Resource-Editor, File, 

Thread, dan Heap Control, panggilan masuk/ 

sms simulasi. Dalam ADT telah dipaketkan  

emulator standar sehingga pengguna bisa 

langsung melihat hasil dari program yang 

dibuat tanpa perlu terlebih dahulu 

menginstall aplikasi  yang dibuat ke dalam 

perangkat yang sebenarnya. 

 

2.2 Eclipse 

Eclipse merupakan salah satu editor 

pemrograman java yang memiliki berbagai 

macam fitur yang dipadukan dalam satu 

GUI. Aplikasi ini mendukung fungsi IDE 

standar, seperti halnya begitu banyak aplikasi 

IDE lainnya, namun juga memfasilitasi 

manajemen proyek, plugin, dan berbagai 

macam fitur menarik lainnya. Eclipse 

dirancang untuk dapat menjadi sebuah alat 

pengembangan yang komprehensif dan dapat 

mencapai tujuan pengembangan dengan 

sangat baik [2]. 

 

2.3 Google Map 

Google Maps adalah layanan gratis 

Google yang cukup popular. Anda dapat 

menambahkan fitur Google Maps dalam web 

Anda sendiri dengan Google Maps API. 

Google Maps API adalah library JavaScript. 

Menggunakan/ memprogram Google Maps 

API sangat mudah. yang butuhkan adalah 

pengetahuan tentang HTML dan JavaScript, 

serta koneksi Internet. Dengan menggunakan 

Google Maps API dapat menghemat waktu 

dan biaya untuk membangun aplikasi peta 

digital yang handal, sehingga dapat hanya 

focus pada data-data koordinat. 

Saat ini versi terakhir Google Map API 

adalah versi 3. Versi ini akan tampil lebih 

cepat dari versi sebelumnya khususnya untuk 

browser ponsel, bisa membangun situs web 

yang dilengkapi peta untuk iPhone dan 

ponsel dengan system operasi Android [3]. 

 

III. METODE YANG DIUSULKAN 

 

 
Gambar 1. Perancangan Aplikasi 

Dari Gambar 1 dapat sedikit 

menjelaskan bahwa alur aplikasi yang akan 

di rancang terdapat  5 menu , jika pendatang 

baru memilih menu jalan akan menampilkan 

lokasi jalan pada aplikasi, jika pendatang 

baru memilih menu yang lain akan 
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menampilkan menu yang sama seperti menu 

jalan. 

 

Gambar 2. Flowchart sistem kerja 

Pada Aplikasi Penelusuran Rute Lokasi 

Peta Digital Banda Aceh Berbasis Android 

ini menggunakan algoritma Decoding 

Polylines untuk menampilkan garis dan 

menunjukkan arah jalan yang akan di tuju 

nya, penulis hanya mengimplementasikan 

algoritma Decoding Polylines  untuk 

menampilkan garis dan lokasi yang akan di 

tuju melalui GPS, dan akan menampilkan 

juga icon marker yang akan di tuju. 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah selesai dalam proses 

perancangan dan pembuatan aplikasi maka 

hasil akhir yang diperoleh adalah seperti 

berikut: 

 

Gambar 3. Tampilan Menu 

 

Gambar 3 memperlihatkan menu yang tertera 

pada aplikasi dengan memunculkan icon 

gambar pada setiap menunya agar pengguna 

lebih mudah memilih menu yang diinginkan. 

 

 
Gambar 4. Halaman submenu Jalan 

 

Pada gambar 4 tersedianya nama-nama jalan 

yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan 

bantuan ini pengguana dapat memilah jalan 

yang ingin dituju. Terdapat tomobl “info 

lokasi” untuk mengetahui informasi tentang 

jalan yang dituju.  

 

Gambar 5. Halaman Hasil Peta Lokasi Jalan 

 

Gambar 5 memperlihatkan peta digital 

dan juga rute/jalur yanga harus dilalui oleh 

penggunan untuk mencapai lokasi tujuannya. 
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Dengan bantuan koneksi internet dan 

GPS yang ada pada smartphone penggunan 

dapat mengetahui sudah sejauh mana 

penggunan mengikuti garis yang muncul 

pada Google Map tersebut. 

V. KESIMPULAN 

Memberikan lokasi tujuan yang di ambil dari 

database, dengan posisi sekarang yang di 

ambil pada GPS, sehingga dengan adanya 

titik awal koordinat dapat memudahkan rute 

lokasi yang terdekat dengan batasan sesuai 

koordinat lokasi tujuan. Aplikasi berjalan 

baik pada smartphone Android 4.03 dan versi 

di atasnya.  
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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi komunikasi wireless  semakin cepat dan beragam. Hal ini akan menyebabkan 

peralatan transmisi mengikuti perkembangan tersebut, salah satunya adalah antena. Saat ini semakin 

banyak aplikasi yang terdapat pada frekuensi kerja 0,3 GHz – 3,0 GHz yaitu televisi, GSM,CDMA, dan 

Wimax. Namun antena yang digunakan hanya satu antenna untuk satu teknologi. Sehingga  perlu adanya 

suatu antena yang dapat mencakup semua aplikasi tersebut, maka dibuatlah antena Hexacula 

Omnidireksional yang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Setelah di uji di laboratorium 

microwave dan diperkarangan ITTelkom, maka berhasil didapatkan frekwensi kerja 736,2MHz-3000MHz 

dalam VSWR≤1,5 dan 600 MHz-3000MHz dalam VSWR≤2, omnidireksional, berpolarisasi elips, 

mempunyai gain 6,353±1,428 dBi dan berimpedansi rata-rata 52,00821+j8,46Ω. Hasil ukur ini sudah 

memenuhi spesifikasi awal kecuali pada frekwensi kerja dan polarisasi. Supaya frekwensi kerja terpenuhi 

maka disarankan untuk mengecilkan ukuran pemotongan strip atas (coupling kapasitif) dari 2mm menjadi 

0,1mm dan meninggikan konik dari 3,1cm menjadi 5,0cm. Supaya polarisasi terpenuhi linier maka 

disarankan untuk menggunakan antena pencil beam sebagai antena pengirim dan mencocokkan ukuran 

lebar dielektrika dengan lebar strip. 

 

Kata kunci :  antena hexacula, VSWR, frekwensi kerja, gain, polaradiasi, dan polarisasi 

 

ABSTRACT 
The wireless communication technology is grow up very fast and varied. The transmission equipment, and 

antenna will be effected by it. At this time many applications work in frequency band 0.3 GHz - 3.0 GHz, 

such as television, GSM, CDMA, and WiMAX. However, its used one-antenna for one technology. So  we 

need an antenna that can solve this problem, the Hexacula omnidirectional   antenna will created to solve 

this problem. After measured in laboratorium of microwave and in environment of ITTelkom, operating 

frequency 736.2 MHz-3000Mhz in VSWR≤1.5 and 600MHz-3000MHz in VSWR ≤2.0, Omnidirectional, 

Ellips Polarization, gain 6,353±1,428 dBi and the average impedance is 52.00821+j8.46. The result of 

measurement already achieve the specification except operating frequency and polarization. If want to 

achieve the oprating frequency as the specification, suggestion are make a smaller slice in upper strips 

from 2mm to 0.1mmand make conic higher than before that is from 3.1cm to 5.0cm. If want to achieve the 

polarization as the specification, suggestion are use the pencil beam antenna when measure the 

polarization and dielectric size must be match with width strips. 

 

Key word :   Hexacula antenna, VSWR, frequency operating, Gain, Polaradiation, and polarization 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini antena pita lebar sedang Banyak 

dikembangkan. Beberapa alasan mengapa 

dibutuhkan antena pita lebar diantaranya 

yaitu miniaturisasi komunikasi radio  

mengurangi „seringnya‟ Hand Over jika 

untuk radio, dan digunakan nya satu antenna 

hanya untuk satu aplikasi. Seiring dengan 

alasan yang telah disebutkan, maka dituntut 

dilakukan suatu pengembangtelitian secara 

teori maupun praktek. Melihat betapa 

berperannya antena dalam sistem komunikasi 

Nirkabel, yang prinsipnya yaitu sebagai 

penyepadan impedansi karakteristik saluran 

mailto:safwan@politeknikaceh.ac.id
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transmisi radio dengan impedansi intrinsik 

ruang dielektrika propagasi, maka pada tugas 

akhir kali ini dibuat antena Hexacula 

Omnidirectional Strip Kembar Binomial 

0,3GHz-3,0GHz, VSWR≤1,5, berterminal 

50Ω SMA bercatuan Monokonik yang 

diharapkan dapat digunakan untuk aplikasi 

DCS-1800, CDMA 1900, UMTS 2100, W-

LAN dan berbagai aplikasi lain  

1. Frekuensi : (0,3-3,0) GHz 

2. VSWR  : ≤1,5 

3. Impedansi : 50 Ω (koaksial) 

4. Polaradiasi : Omnidireksional 

5. Gain  : ≥ 2,14 dBi 

6. Polarisasi : Linier 

 

II. DASAR TEORI 

2.1 Pendahuluan 

2.1.1 Antena Hexacula Omnidireksional 

Antena Hexacula Omnidireksional yang 

akan dirancang merupakan antena yang 

memiliki pola pancar ke segala arah 

(Omnidireksional) dan berpita lebar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1  Antena  Omni Hexacula 

 

2.1.2  Penyepadan Bertingkat λ/4 Binomial 

Bisa digunakan beberapa trafo λ/4 

dengan impedansi karakteristik yang  

berbeda-beda sebagai penyepadan bertingkat 

dari impedansi udara menuju impedansi 

terminal
[3]

.  

Z0 Z1 Z2 ZN-1 ZN 377Ω

λ/4

λ/4

λ/4

λ/4

 

Gambar 2.2 Penyepadan λ/4 Bertingkat N : Binomial 

Impedansi tiap tingkat : 
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–N

 
0

0 ln
Z

Z
C

lN
 Dengan     

  !!

!

nnN

N
C N

n




  

 

 ln Z02 = ln Z01 + 2 
–N

 
0

1 ln
Z

Z
C

lN

     

   

ln Z0N = ln Z0(N-1) + 2 
–N

 
0

ln
Z

Z
C

lN

N

 

     

 

Lebar pita frekuensi (BW) : 
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Keterangan: 

 

 

2.4.3   Saluran 2 kawat sejajar 

 

 

2.2 Antena  

  

 

 

 

 

 

 

2.1.3  Saluran Dua Kawat Sejajar 

Antena ini menggunakan saluran kawat 

sejajar sebagai media transmisinya untuk 

menentukan dimensi saluran digunakanlah 

rumus saluran dua kawat yang telah didapat 

dari materi kuliah sistem antena. 

  

 

    

 

 

     
 Gambar 2.3 Saluran Dua Kawat Sejajar 

 f = Bandwidth frekuensi = fh-fl 

 0f = Frekuensi tengah = 
2

lflfh 
 

m = Faktor pantul maximum=
1min

1max





VSWR

VSWR
 

0Z = n(jumlah cula) x Zterminal(50Ω) 

LZ = Impedansi beban 

N  = Jumlah tingkat 
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kawat tembaga digantikan dengan 

penggunaan plat tembaga, dengan 

menggunakan rumus transformasi sebagai 

berikut:                               

   r= 0.25 x W         

Keterangan : 

d   = Diameter kawat tembaga 

W  = lebar plat tembaga 

 

 

 

 

         

 

 
Gambar 2.4 Transformasi Kawat ke Plat[1]  

 

2.1.5  Balun 

Balun atau balance to unbalance adalah 

pengubah terminal imbang ke tak imbang 

terhadap netral atau sebaliknya. Pada 

pembuatan tugas akhir ini, digunakan 

monokonik sebagai balun. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Grafik Monokonik[3] 

 

2.1.6   Mencari Impedansi Traffo λ/4  
Untuk menentukan penggunaan 

dielektrik yang dipakai diperlukan 

perhitungan impedansi trafo λ/4 

perhitunganya adalah sebagai berikut: 

 

 

Z0             ZT                         Zi     [2-7] 

 300Ω                                                    377Ω   

 

 

 
Gambar 2.7 Trafo λ/4 

 

Karena Zin distandartkan menjadi 50 Ω 

maka Z0 // Z0 // Z0 // Z0 // Z0 // Z0 ≈ 50 Ω, 

jadi Zin yang diharapkan sebesar 300Ω.  

Keterangan: 

Zin=  Impedansi Input 

Zr= Impedansi Udara 

Zt= Impedansi Trafo λ/4 

 

2.1.7. Mencari εr Dielektrik yang  Akan 
Digunakan 

Setelah mengetahui besarnya impedansi 

trafo λ/4, maka dapat digunakan untuk 

menentukan permitivitas ( r ) bahan 

dielektik yang akan digunakan, selanjutnya 

dicari bahan yang mempunyai permitivitas  

( r ) yang hampir sama dengan 

permitivitas ( r )  yang diharapkan dari 

hasil perhitungan, adapun perhitunganya 

sebagai berikut:

 r

TZ


377
  

   

2.1.8.   Pengukuran Bahan Dielektrik 

Plat Tembaga

panjang

lebar

Bahan dielektrik 

yang akan diukur

Konektor N-Female

 
Gambar  2.8 Pengukuran Permitivitas Bahan 

Dari percobaan diatas akan didapat nilai 

kapasitansi (C). Dari nilai kapasitansi yang 

didapat, maka dapat dicari nilai εr dengan 

persamaan sebagai berikut: 

d

LP

d

A
C rr

.....
00


         

Dimana : C = kapasitansi (F)  

0 = permitivitas udara = 
36

1 (F/m) 

r = permitivitas relatif 

A = Luas keping sejajar (m
2
) 

d = tebal dielektrik / jarak antar keping 

sejajar (m) 

 

III. PERANCANGAN, SIULASI DAN 

REALISASI ANTEN 

3.1  Spesifikasi Teknik Antena  

Sebelum pembuatan antena, terlebih 

dahulu ditentukan spesifikasi teknik yang 

diinginkan. Antena hexacula omnidireksional 

strip kembar binomial dengan catuan 

monopolkonik  yang dirancang dan 

P 

L 

d 

λ/4 

Untuk N=1 

d<<P dan d<<L 
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direalisasikan memiliki spesifikasi teknik 

sebagai berikut : 

a. Frekuensi kerja :0,3GHz-3,0 GHz 

b. Impedansi terminal : 50 Ω (koaksial) 

c. VSWR  :  < 1,5 

d. Polarisasi  : Linier 

e. Pola radiasi  : omnidireksional 

f. Gain   : >2.14 dBi   

 

3.2 Pemilihan Bahan  

3.2.1 Bahan Strip Antena 

Dalam perancangan suatu antena, 

salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah 

bahan yang digunakan dalam pembuatan 

elemen antena tersebut. Dalam penentuan 

untuk memilih bahan yang digunakan 

tersebut dapat didasarkan pada kualitas 

bahan, nilai ekonomis bahan, dan 

ketersediaan bahan di pasaran. Pada realisasi 

antena ini digunakan bahan tembaga sebagai 

strip-nya karena tembaga adalah konduktor 

yang mempunyai konduktivitas yang tinggi 

sehingga dapat menghantarkan gelombang 

dengan baik. Selain itu tembaga tersedia di 

pasaran dan ekonomis 

 
3.2.2 Bahan Dielektrika 

Salah satu bagian penting dalam 

pembuatan antena Hexacula omnidireksional 

binomial adalah bahan dielektrika. Bahan 

dielektrika yang digunakan sangat bervariasi 

tergantung dari perhitungan dan pengukuran 

dielektrika. 

 

3.3 Diagram Perancangan Kontruksi  

Antena Hexacula Omnidireksional 

Binomial  

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan Antena 

 

3.4 Perancangan Antena Hexacula 

Omnidireksional Binomial 0,3GHz-

3,0GHz, Catuan Monopolkonik 
Berikut adalah tahap-tahap dan proses 

perancangan antena hexacula 

omnidireksional binomial 0,3-3,0 GHz 

dengan catuan monopolkonik 

 

1. Menentukan Jumlah Tingkat 

Penyepadan Binomial 
4

  dan VSWR  

Setelah dilakukan beberapakali 

perhitungan dan percobaan dengan simulasi 

ansoft maka didapatkan tingkatan yang 

terbaik yaitu N=6 dengan menggunakan 

Persamaan [2-3] dan[2-4] maka VSWR nya 

adalah : 
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377Zi  
Impedansi karakteristik udara  

ZT=50Ω  Impedansi Terminal 

 3000Z , didapat dari impedansi 6 buah 

saluran masukan senilai 50 ohm, sesuai 

dengan antena yang dibuat yaitu berbentuk 

hexacula dengan 6 buah antena yang 

digabungkan menjadi 1 seperti pada gambar 

3.2 dan 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  3.2 Konstruksi Dasar Antena 

Dengan Penyepadan Binomial 

 

 

 

 

               377 Ω 

  
Gambar  3.3  Penyepadan Binomial dari  377Ω (udara) 

ke 300Ω 

 

1. Menghitung Impedansi tiap tingkat 

 Untuk menghitung Impedansi tiap 

tingkat menggunakan persamaan [2-2] : 

 (3-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabel 3-1 Impedansi pertingkat   

 

2. Menentukan εr  Tiap Tingkat 

       Menetukan εr     Tiap tingkat dengan 

persamaan [2-8]: 

 
Tabel 3-2 Bahan dielektrika  

 

 

N 
)1(0 N

Z  N
Z

0  

1 300 





07,301
01
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377
ln6

0
62300ln
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CZ  
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02

300

377
ln6
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Z
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3. Menghitung panjang Tiap Tingkat 

 (3-5 
Table 3-3 Panjang Tiap Tingkat 

 

 

cm
x

x

f

c

c

u
18,18

1065,1

103
9

8

  

Keterangan  

u  = panjang gelombang di frekuensi 

tengah di udara (m) 

fc = frekuensi tengah (Hz) 

c = cepat rambat cahaya (m/s) 

N0 = panjang gelombang di tiap bahan 

dielektrik ( m) 

Nr0 = permitivitas relatif bahan tiap 

tingkatan 

 

4. Tebal Dielektrik (s) dan Lebar Strip 

(W) 
Syarat TEM  

s
]3[

min

2




    

  

2

min =

max.2 f

C =
9

8

1032

103

xx

x =5cm   

Jadi, tebal dielektrik (s) cm5  

Saluran yang dipakai dalam pembuatan 

antena ini adalah saluran dua kawat kembar 

yang ditransformasikan pada bentuk plat. 

Pada saluran dua kawat kembar berlaku 

rumus : 

Z0=
d

s

r

2
log

276


                                   

Impedansi intrinsik bahan dielektrik 

harus sama dengan impedansi karakteristrik 

saluran yang dipakai, maka : 

Nr0

377


=

]5[

0

2
log

276

d

s

Nr


 

Ditentukan s = λ/6 = 3,1 cm, yaitu sesuai 

dengan tinggi monokonik, maka didapat 

diameter kawat (d) = 0,275 cm. Setelah 

diperoleh diameter kawat tembaga, langkah 

selanjutnya transformasi diameter kawat 

tembaga ke plat tembaga  dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

xWr 25,0  
[1] 

25,0

1375,0

25,0


r
W ,W = 0,55cm                                 

2

275,0

2

cmd
r  , 

r =0,1375cm    

Keterangan:  

W  = Lebar plat tembaga (saluran konduktor) 

(cm) 

D  = Diameter kawat (cm) 

r  = Jari-jari kawat (cm) 

s   = Jarak antara dua kawat sejajar  

          Didapatkan lebar plat tembaga (W) 

dari hasil perhitungan selebar 0.55cm. 

N Z N0  
Nr 0
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Gambar 3.4 Dimensi Antena (Tampak Atas) 

 

5. Perancangan Monokonik 

Monokonik berfungsi sebagai 

penyeimbang saluran balance dari antena 

dengan saluran unbalance pada koaksial. 

Selain itu, berfungsi mengurangi efek transisi 

pada antena. Perancangan monokonik 

meliputi: 

a. Menentukan sudut monokonik ( ) 

Agar sesuai spesifikasi teknik impedansi 

input (Zi) = 50 Ohm, dipilih sudut konik 

( )= 90 derajat dan tinggi konik l=2,9 cm 

berdasarkan grafik di bawah ini: 

 

      
]2[  

 

 

              

 

 
Gambar 3.5 Grafik Resistansi (Ω) Terhadap ℓ  (λ) [3] 

 

Dari grafik di atas dipilih ℓ sebesar 0,165, 

sudut monokonik  
090 , resistansi 50 Ω.   

l


=  


l
, l= l


x   [3]                  

l=0,165x18,18cm= 2,9 cm  

Setelah mendapatkan tinggi dan sudut 

monokonik, langkah selanjutnya menghitung 

jari-jari monokonik dengan cara: 

tan 
045 = X / l           

1 = X / 2,9 

X = 2,9cm 

Jadi, jari-jari monokonik (X) = 2,9cm. 

6. Menghitung kemiringan monokonik 

Untuk menghitung kemiringan 

monokonik dapat dicari dengan: 

22 LXr    

22 9,29,2 r  

       =     4,1 cm 

Jadi, kemiringan monokonik (r) = 4,1 cm. 

  

090

 
Gambar 3.6 Konstruksi Monokonik dari 

Perancangan (Tampak Samping) 

 

3.5 Simulasi Antena 

Setelah melakukan perhitungan dimensi 

fisik perancangan Antena Hexacula 

Omnidireksional Binomial maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan simulasi 

menggunakan ansoft 10 hingga didapat 

parameter hasil simulasi. 

 

3.5.1 Perancangan Antena pada 

Software Ansoft HFSS 10 

Untuk memperoleh syarat spesifikasi  

maka dilakukan beberapa kali percobaan 

hingga memperoleh ukuran yang tepat, 

sesuai proses pada Gambar 3.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.7  tampilan HFSS 10  

Langkah-langkah Simulasi Antena 

Hexacula Omnidireksional di dalam software 

Ansoft HFSS 10 adalah sebagai berikut : 

1. Plat tembaga digambar terlebih dahulu. 

Bahan yang digunakan adalah Copper. 

Plat tembaga dibuat ukuran Panjang 

L=24,404 cm, ketebalan adalah 0,03 cm 

sesuai bahan yang tersedia. kemudian 

dimirror duplicate menjadi 6 bagian, 

yang disebut hexacula.  

r = 4,1cm 
l=2,9cm 

X=2.9 
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2. Plat tembaga digandakan, dimana Plat 

tembaga yang satunya menghadap ke 

bawah. 

3. Dielektrik dipasang satu per satu. 

4. Udara digambar dengan bentuk silinder 

yang menyelimuti antena. 

5. Konektor dan udara sebagai bidang 

radiasi didefinisikan agar bisa diketahui 

oleh software. 

6. Frekuensi kerja dan frekuensi sweep 

ditentukan pula untuk proses running. 

 

3.5.2 Hasil Simulasi  

1. VSWR dan Bandwidth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Gambar 3.8 VSWR antena hasil simulasi 

 

Dengan menggunakan batas VSWR ≤ 

1,5 maka bandwidth antena adalah  2,4 GHz 

dengan range dari frekuensi 0,6 GHz – 3,0 

GHz. Sedangkan pada VSWR ≤ 2, maka 

bandwidth antena adalah 2,55 GHz dengan 

range dari frekuensi 0,45 GHz-3,0 GHz. 

 

2. Gain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.9 Nilai gain antena simulasi 

Dari image di atas menunjukkan bahwa 

gain antena pada simulasi adalah 7,4556 dBi. 

 

 

 4.    Pengukuran Dan Analisis Hasil 

Pengukuran 

4.1  Pendahuluan 

Dari hasil pengukuran dapat diketahui 

dan dianalisis karakteristik dan performansi 

dari suatu antena. Spesifikasi  antena yang 

diukur meliputi : 

1. VSWR dan Bandwidth 

2. Impedansi 

3. Polarisasi 

4. Pola radiasi. 

5. Gain 

6.  

4.2   Syarat Pengukuran 

Pengukuran suatu antena yang ideal 

dilakukan pada ruang tanpa gema (Anechoic 

Chamber). Untuk melakukan pengukuran 

antena harus dilakukan pada jarak medan 

jauh agar tidak terpengaruh oleh medan dari 

benda-benda disekitarnya. Jarak pengukuran 

antara pemancar dengan penerima adalah 
]4[22



D
R  , dimana D adalah dimensi terbesar 

dari antena.  Medan jauh antena Hexacula 

omnidireksional binomial adalah 

   
cm

cm

cmD
R 078,262

18,18

2)808,48.(222




              

Pengukuran antena dilakukan pada jarak 

3 m artinya sudah memenuhi medan jauh 

antena hexacula omnidireksional binomial.    

     

4.3  Pengukuran Spesifikasi Antena 

4.3.1    Pengukuran VSWR dan Bandwidth 

VSWR menunjukan seberapa besar daya 

yang dikirim ke antena dan daya yang 

dipantulkan kembali ke sumber generator.  

Berikut ini adalah gambar pengukuran 

VSWR dan bandwidth: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Konfigurasi pengukuran VSWR 

dan bandwidth antena Hexacula 

omnidireksional  

Binomial 
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 736,2MHz 3000 MHz 

 

Gambar 4.3 Hasil pengukuran VSWR dan bandwidth 

antena Hexacula omnidireksional binomial 

 

Pada pengukuran menunjukkan bahwa 

pada frekuensi 736,2MHZ-3000 MHz 

mempunyai VSWR ≤1,5. sehingga 

mempunyai bandwith 83% dengan  frekuensi 

tengah adalah 1868,1 MHz dan VSWR 

terendah terjadi pada frekuensi 1974 MHz 

yaitu 1,018. Dari hasil VSWR diatas dapat 

dicari faktor pantul( |Γ| ) dan efisiensi antena, 

melalui persamaan: 
]5[

1||

1||






VSWR

VSWR
 

Sehingga  η = (1-|Γ
2
|)x100%

[5] 

Dari persamaan diatas efisiensi terbesar 

adalah pada saat VSWR terendah yaitu 1,018 

pada frekuensi 1974MHz.  

 

4.3.2 Pengukuran Impedansi 
Pengukuran impedansi antena sama 

dengan pengukuran VSWR, berikut adalah 

gambar hasil pengukuran impedansi yang 

diambil langsung dari layar network 

analyzer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 4.5 Grafik Smith Chart hasil pengukuran 

antena 

Dari Gambar diatas  hubungan Zant 

(Re±Im) terhadap frekuensi, jika diambil 

nilai rata-rata  resistansi antena sebesar 

52,00821 Ω, nilai ini sudah mendekati 

sepadan dengan impedansi koaksial 50 Ω.  

 

4.3.3  Pengukuran Pola Radiasi 

Pola radiasi antena diukur pada daerah 

medan jauh antena, karena pada daerah 

tersebut antena tidak dipengaruhi oleh benda 

di sekelilingnya.  

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 Konfigurasi pengukuran pola radiasi 

 

Berikut adalah gambar polaradiasi pada arah 

azimuth dan elevasi : 

 
               (a) bidang azimuth         (b) bidang elevasi 

 
Gambar 4.8 Pola radiasi antena Hexacula 

 

Dari  gambar 4.8 dapat kita simpulkan bahwa 

polaradiasi antenna hexacula ini adalah 

Omnidireksional. 

 

4.3.4 Pengukuran Polarisasi 
 Pada pengukuran polarisasi, AUT 

diletakkan horisontal sama dengan antena 

yagi uda, kemudian diputar setiap 10 derajat 

terhadap sumbu zx . Berikut gambar 

konfigurasi pengukuran polarisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ/4 

w

S
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r

4
log

276
0




 
[2-5] 
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Gambar 4.11 Polarisasi Antena Hexacula 

 
Dari hasil pengukuran didapatkan data 

sebagai berikut : 

Daya terima maksimum (sumbu mayor) 

= -39,13 dBm = 1,22x10
-7

 watt 

Daya terima minimum (sumbu minor) 

= -60 dBm = 1x10
-9

 watt 

Rasio kuat medan elektrik (dB) = 10 log 

11,045   = 10.43 dB 

Pada pengukuran polarisasi antena ini, rasio 

kuat medan elektrik relatif ≥ 1 dan ≤ ∞ . 

Sehingga dari perhitungan rasio kuat medan 

elektrik dapat dikatakan bahwa antena 

Hexacula ini berpolarisasi elips.  

 

4.3.5 Konfigurasi Pengukuran Gain 

Gain antena merupakan penguatan 

relatif antena terhadap antena referensi. 

Skema pengukuran gain antena hexacula 

sama dengan posisi pengukuran polaradiasi 

azimuth dengan posisi yang tidak diputar-

putar. Hasil pengukuran gain antenna 

hexacula untuk tiga frekwensi yang berbeda 

adalah: 

Pada Frekuensi 1650 MHz Gain antena 

hexacula = - 39,822 dBm - (-45,446dBm) + 

2,14 dBi  = 7,764dBi 

Pada Frekuensi 1000 MHz Gain antena 

Hexacula  = - 41,109dBm - (-46,747dBm) + 

2,14 dbi  = 7,778 dBi 

Pada Frekuensi 2400 MHz Gain antena 

Hexacula  = - 40,092dBm - (-45,666dBm) + 

2,14 dBi  = 7,714 dBi 

 

 

 

 

 

Tabel 4-1 Perbandingan spesifikasi awal dan simulasi 
dengan hasil akhir 

Parameter 

Spesifikasi 

Awal Simulasi Hasil akhir 

Frekuensi 0,3GHZ-3,0GHz 0,3GHz-3,0 GHz 0,3GHz-3,0 GHz 

VSWR ≤1,5 

600 MHz-3000 

MHz 

732,6MHz-3000 

MHz 

VSWR ≤2,0 

450MHz-3000 

MHz 

600MHz-3000 

MHz 

Pola Radiasi Omnidireksional Omnidireksional Omnidireksional 

Polarisasi Linier Elips Elips 

Gain ≥2.14dBi 7,4556Db 

7,764dBi pada 

frekuensi  1650 

MHz 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil perancangan dan realisasi 

antena Hexacula Omnidireksional binomial, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil ukur untuk frekuensi kerja pada 

batas VSWR ≤ 1,5 adalah 736,20 MHz-

3000 MHz sedangkan untuk frekuensi 

kerja pada batas VSWR ≤ 2,0 adalah 

dari 600MHz-3000MHz 

2. Nilai resistansi rata-rata antena dari hasil 

ukur adalah 52,00821 Ω ini sudah 

mendekati sepadan dengan impedansi 

koaksial 50 Ω.  

3. Polaradiasi yang diperoleh yaitu 

Omnidireksional 

4. Gain yang didapat dari hasil pengukuran 

7,764 dBi pada frekuensi 1650 MHz, 

5. Polarisasi yang didapat adalah elips. 

 

5.2 Saran   

Dari hasil yang diperoleh pada Tugas 

Akhir ini, perlu diperhatikan beberapa saran 

untuk perbaikan dan pengembangan 

penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

1. Supaya frekuensi kerja terpenuhi maka 

disarankan untuk mengecilkan ukuran 

pemotongan strip atas (coupling 

kapasitif) dari 2mm menjadi 0,1mm atau 

meninggikan konik dari 3,1cm menjadi 

5,0cm. 

2. Supaya polarisasi terpenuhi linier maka 

disarankan untuk menggunakan antena 

pencil beam sebagai antena pengirim 

dan mencocokkan ukuran lebar 

dielektrika dengan lebar strip. 

z 

x 
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ABSTRACT 
Programmable Logic Controller (PLC) is not only serves as a smart relay or just on and off the system but 

also provided an analog input so that the PLC can changes in input voltage levels. PLC also has a serial 

communication between PLC coupling with other devices. Level analog voltage input has a voltage 

rating of 0-10 Volt will be converted by the ADC (analog digital converter) to the PLC, and the 

subsequent response of the ADC program created in the PLC will affect the results output. This 

reseach was made for monitoring levels of 0-10 Volt input voltage that come from the PLC. ADC control 

is made will be downloaded to the PLC. PLC will be communicated with the Raspberry Pi  
which is installed embedded linux-based operating system via Modbus communications, thus controlling 

which previously via PLC can be taken over by the Raspberry Pi. This research also made for monitoring 

the working of the system, because the Raspberry Pi was be equipped by wireless that will be used for 

communication to a PC (personal computer) without using cables. the results of this research is a 

wireless PC can monitor changes 0-10 Volt analog voltage, the output response on the PLC and 

PLC output can be controlled in accordance with the desired system 

 

Keywords: PLC, Raspberry Pi, Wireless 

 

ABSTRAK 

Programable Logic Controller (PLC) sekarang tidak hanya berfungsi sebagai smart relay atau hanya 

sebagai on dan off pada sistem saja tetapi juga tersedia analog input yang berarti bahwa PLC dapat 

membaca perubahan level tegangan inputnya. PLC juga terdapat komunikasi serial sebagai penggabung 

antara PLC dengan devais yang lain. Level tegangan analog input mulai dari 0-10 Volt akan dirubah oleh 

ADC (analog digital converter) pada PLC, selanjutnya respon ADC serta program yang dibuat pada PLC 

akan mempengaruhi hasil outputnya. Penelitian ini dibuat untuk monitoring level tegangan input dari 0-

10 Volt yang masuk ke PLC. Program pembacaan ADC dan pengontrolan yang telah dibuat akan 

didownload ke dalam PLC. selanjutnya PLC dikomunikasikan  dengan Raspberry Pi yang sudah ter-

install sistem operasi berbasis embedded linux melalui komunikasi modbus, sehingga pengontrolan yang 

sebelumnya melalui PLC bisa diambil alih oleh Raspberry Pi. Penelitian ini juga dibuat untuk 

memonitoring kerja dari sistem yang dibuat, karena pada Raspberry Pi dilengkapi dengan sarana 

wireless yang akan dimanfaatkan untuk komunikasi ke PC (personal computer) tanpa menggunakan 

kabel. Hasil dari peneltian ini adalah PC dapat memonitoring secara wireless perubahan tegangan 

analog 0-10 Volt, respon output PLC dan pada sisi output PLC dapat dikontrol sesuai dengan sistem yang 

diinginkan 

 

Keywords: PLC, Raspberry Pi, Wireless 
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I. PENDAHULUAN 

Programmable Logic Controller atau 

lebih dikenal dengan nama PLC merupakan 

sistem kontrol yang paling banyak digunakan 

di dunia industri modern, karena PLC 

dianggap handal dalam mengendalikan 

sistem kerja dan mudah dalam bahasa 

pemrogramannya.  

 

Sebuah sistem kerja kadangkala 

membutuhkan input tegangan yang berubah-

ubah, misalnya penggunaan sensor suhu LM-

35, respon tegangan yang dihasilkan oleh 

sensor LM-35 dipengaruhi oleh suhu di 

sekitar sensor tersebut. PLC sudah dilengkapi 

oleh input analog yang tergantung oleh level 

tegangan yang diberikan oleh inputan 

(misalnya sensor), karena di dalam PLC 

sudah dilengkapi oleh ADC (analog digital 

converter) yang memudahkan dalam proses 

pembuatan progam PLCnya. 

 
Tabel 1. Keistimewaan PLC diabndingkan dengan 

system konvensional 

No Sistem PLC Sistem Kendali 

Konvensional 

1 Wiring relatif 

sedikit 

Wiring relative 

komplek 

2 Perawatan 

mudah 

Perawatan 

membutuhkan 

waktu lam 

3 Pelacakan 

kesalahan 

system lebih 

sederhana 

Pelacakan 

kesalahan system 

sangat komplek 

4 Konsumsi daya 

relatif rendah 

Konsumsi daya 

relative tinggi 

5 Dokumentasi 

gambar system 

lebih sederhana 

dan mudah 

dimengerti 

Dokumentasi 

gambar lebih 

banyak 

  

Protocol modbus sampai sekarang 

menjadi salah satu protocol 

komunikasi  standar yg dipakai  dalam 

Automatisasi pengelolaan Gedung, Proses 

Industri, dll. Beberapa Tipe Modbus antara 

lain yaitu Modbus Serial (RTU & ASCII), 

Modbus TCP/IP dan Modbus + 

Jaringan Modbus  terdiri dari  Master 

dan beberapa Slave. Protokol  komunikasi 

Modbus Serial mengatur cara-cara dan 

format komunikasi   serial (RS232 atau 

RS485) antara master  dengan Slave. Master 

yang berinisiatif memulai komunikasi antara 

lain menulis data, membaca data dan 

mengetahui status  slave. Permintaan 

master  disebut  juga sebagai request atau 

query. Slave hanya merespon jika ada 

permintaan atau query dari Master. 

RS-232 ialah standar komunikasi serial 

yang didefinisikan sebagai interface antara 

perangkat terminal data atau DTE (Data 

Terminal Equipment) dan perangkat 

komunikasi data atau DCE (Data 

Communication Equipment) menggunakan 

pertukaran data biner secara serial. Di dalam 

definisi tersebut, DTE ialah perangkat 

komputer dan DCE sebagai PLC, Dalam 

berarti hubungan master ke slave. 

Standar RS-232 mendefinisikan 

kecepatan 256 kbps atau lebih rendah dengan 

jarak kurang dari 15 meter, namun 

belakangan ini sering ditemukan jalur 

kecepatan tinggi pada komputer pribadi dan 

dengan kabel berkualitas tinggi, jarak 

maksimum juga ditingkatkan secara 

signifikan. Dengan susunan pin khusus yang 

disebut null modem cable, standar RS-232 

dapat juga digunakan untuk komunikasi data 

antara dua komputer secara langsung. 

Raspberry Pi  adalah sebuah komputer 

berukuran kartu kredit yang bisa 

dihubungkan ke TV HDMI dan keyboard dan 

dapat digunakan sebagaimana PC desktop, 

seperti spreadsheet, pengolah kata dan 

permainan. perangkat ini juga memainkan 

video definisi tinggi. 

Raspberry Pi diciptakan oleh Eben 

Upton, dengan idenya menyediakan 

komputer mungil dan murah, memiliki 1 

USB port, dan RAM 128 Mb pada Model A, 

serta 2 USB port, RAM 256 Mb pada Model 

B. selain itu, tersedia HDMI Out, sehingga 

dapat terkoneksi TV HDMI dengan sebuah 

adapter murah. Propsesor yang digunakan 
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adalah ARM11 dan memiliki GPU yang 

mampu memutar grafis dengan kualitas 

BluRay. 

Secara umum, Raspberry Pi tidaklah 

berbeda fungsi seperti komputer pada 

umumnya. Ada bagian USB untuk 

memasukkan keyboard dan mouse. USB juga 

bisa berfungsi sebagai Harddisk yang 

bersumber dari Flashdisk. Harddisk dari bisa 

juga berasal dari SD Card karena Raspberry 

Pi menyediakan SD Card. Raspberry Pi juga 

dilengkapi dengan network adapter sehingga 

mudah dihubungkan dengan jaringan LAN 

ataupun internet. Terdapat konektor HDMI 

yang bisa dipasangkan pada TV HDMI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Bagian-bagian dari Raspberry Pi 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang sistem yang 

mampu untuk memonitor sekaligus 

mengontrol level tegangan analog yang 

dbaca oleh PLC. Sistem pengontrolan dan 

monitoring ini bisa disebut SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition). 

SCADA yang dibuat menggunakan 

Operating System Linux yang mana tersedia 

gratis. 

Level tegangan analog yang terbaca oleh 

PLC sesuai dengan modul PLC, biasanya 

antara 0 sampai 10V. selanjutnya melalui 

ladder diagram disetting pengontrolan 

tegangan yang terbaca. Penelitian ini 

dirancang hanya melewatkan atau 

mengontrol tegangan antara 4V sampai 7V. 

Jika sistem kurang dari 4V atau lebih dari 

7V, maka sistem tidak bekerja (Ouput PLC 

dalam keadaan off) sebagai sarana 

pengamanan. 

PLC akan di sambungkan ke Raspberry 

Pi melalui komunikasi modbus. Raspberry PI 

yang menggunakan Linux sebagai operating 

system-nya bertindak sebagai Micro 

Computer. Terdapat perangkat wireless pada 

Raspberry Pi yang akan dimanfaatkan untuk 

komunikasi ke unit SCADA. Seperti yang 

sudah dijelaskan di awal SCADA juga 

menggunakan Operating System Linux, hal 

ini tidak hanya digunakan pada perangkat 

komputer atau laptop tetapi juga bisa 

diaplikasikan ke dalam Handphone (HP), 

karena HP dengan OS Linux sudah terdapat 

banyak dipasaran, salah satu contohnya 

adalah android. 

SCADA yang rencananya akan dbuat 

menggunakan software HTML. HP saat ini 

sangat mudah sekali terkoneksi internet 

layaknya menggunakan PC, karena HP 

(khususnya HP Tablet) sudah dilengkapi 

program HTML yang memungkinkan bisa 

berinternet layaknya menggunakan PC. Jadi 

perancangan software HTML pada sistem 

SCADA yang akan dibuat akan lebih mudah 

aplikasinya pada perangkat telepon seluler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Diagram Blok Sistem 

 

Pada gambar 2 menjelaskan tentang 

diagram blok sistem yang dibuat. Terdapat 

dua input berupa sensor suhu LM35 dan 

tegangan DC variabel dari 0-10 Volt. 

Selanjutnya ke dua input tersebut masuk ke 

analog input PLC dan diolah sehingga 

member perintah ke output berupa motor. 

Sensor Analog

(Termocouple, LM35)

Variable Power Supply

(0-10V)

PLC Raspberry Pi
Komputer atau HP

(OS Linux)

Unit SCADA

Wireless

Komunikasi

Protocol Modbus

Modul Analog PLC

Unit Output PLC

(Motor and 

Actuator)
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Pada PLC terdapat komunikasi ke 

raspberry pi sehingga informasi pada PLC 

terekam juga di raspberry pi. Selanjutnya HP 

akan memonitor kondisi dari peralatan. 

Informasi monitoring HP berasal dari 

raspberry pi melalui media wireless. 

 

Desain dan implementasi yang dibuat 

terdiri dari komponen penting yaitu : PLC, 

Raspberry Pi, komunikasi Modbus. 

Komponen-komponen penting ini saling 

berinteraksi satu sama lain. PLC melalui 

modul analognya akan dimanfaatkan sebagai 

masukan yang berupa tegangan dari 0 – 10 

Volt. 

 

Start

Inisialisasi 

Komunikasi 

Raspberry Pi 

dengan PLC

Baca I/O

Ada Permintaan 

dari HTTP?

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Berhasil 

Komuikasi?

Baca ADC

Tampilkan 

Hasil 

Pembacaan

Selesai
 

 

Gambar 3. Flowchart pembacaan data 

 

Diagram flowchart diatas adalah 

pembacaan data dari PLC ke dalam raspberry 

pi dan selanjutnya raspberry pi yang sudah 

terinstal operating system linux akan 

menampilkan dalam bentuk http biasa (http 

1.1 atau 1.2). Inisialisasi awal adalah 

komunikasi antara PLC dan Raspberry Pi, 

apakah berhasil atau tidak. Komunikasi yang 

digunakan menggunakan protokol modbus. 

Jika komunikasi ini berhasil maka 

dilanjutkan pembacaan ADC dan pembacaan 

I/O. 

Pembacaan ADC dan pembacaan I/O 

akan ditampilkan melalui interface berupa 

http. Http ini selain sebagai tampilan juga 

sebagai kontrol ke PLC, sehingga fungsinya 

mirip dengan SCADA. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada gambar 4 adalah flowchart untuk 

program kontrol dari http ke PLC. Dalam 

penelitian yang diterapkan di dalam menu 

tampilan http ada menu untuk membatasi 

level tegangan. Pada PLC tegangan analog 

yang terbaca dari 0 – 10 Volt. Namun pada 

fungsi menu yang berfungsi sebagai 

pembatas tegangan bisa dibuat batas baru 

sesuai dengan user inginkan. Misalkan batas 

baru yang akan dibuat adalah batas bawah 

diberi nilai tegangan sebesar 2V dan batas 

atas diberi tegangan 8V, sehingga jika 

melebihi 8V maka PLC akan memerintahkan 

untuk off (dianggap ada gangguan atau 

dalam kondisi bahaya). Begitu juga 

sebaliknya jika kurang dari 2V, PLC juga 

akan  off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. flowchart Kontrol pengganti setting dari 

PLC 

Start

Baca Data Analog 

dan kondisi riley 

Dari PLC

Ya

Tidak
Ganti Setting 

(Mode Kontrol)

Simpan Settingan 

di Raspberry Pi
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Adapun program pada Raspberry Pi 

menggunakan bahasa C. Sedangkan PLC 

yang digunakan adalah PLC Twido. 

Raspberry Pi berfungsi sebagai mother board 

seperti halnya di komputer pada umumnya. 

Operating system sengaja menggunakan 

linux dikarenakan OS ini adalah gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Tampilan sederhana dari program http yang 

telah dibuat 

 

Pada PLC twido seperti halnya PLC-

PLC yang lain menggunakan ladder diagram 

sebagai bahasa programnya. Dipilih PLC 

twido karena PLC ini menyediakan modul 

analog dan sarana komunukasi modbus 

(komunikasi yang lain juga tersedia, seperti 

eternet). 

Hasil dari perancangan dan 

implementasi penelitian yang dibuat telah 

menghasilkan desain sederhana kontrol dan 

monitoring level tegangan dari PLC secara 

wireless. Level tegangan yang dapat 

dikontrol dan monitoring antara 0 – 10 Volt. 

Komunikasi menggunakan http biasa (1.1 

dan 1.2) dirasakan terlalu lambat responnya 

dikarenakan diperlukan waktu 1 detik meng-

update dan mengirim data ke raspberry pi. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

a. Kesimpulan 

Perancangan dan implementasi 

penelitian yang dibuat telah menghasilkan 

desain sederhana kontrol dan monitoring 

level tegangan dari PLC secara wireless. 

Level tegangan yang dapat dikontrol dan 

monitoring antara 0 – 10 Volt. Komunikasi 

menggunakan modbus yang dihubungkan ke 

http biasa dengan operating system linux. 

Komunikasi menggunakan http biasa (1.1 

dan 1.2) dirasakan terlalu lambat responnya 

dikarenakan diperlukan waktu 1 detik meng-

update dan mengirim data ke Raspberry Pi. 

 

b. Saran 

Digunakan metode pengupdetan dan 

mengirim data yang lebih cepat. 

Dibandingkan http seperti html 5 atau native 

GUI programming misalnya delphi, visual 

c++, visual basic. Dikembangkan ke protokol 

komunikasi selain modbus, seperti devicenet,  

profibus, profinet 
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ABSTRACT 
 

Developments in science and technology, especially in the field of machinery and electronics has 

brought major changes in the order of human life, such as to create a process of rapid to produce a 

product. Currently in our own environment and even the government is aggressively - incessant doing 

construction so therefore may be help meet the needs of the sector. The author creates Brick Interlocking 

Tool System. This tool is controlled through a control panel by using a hydraulic system. This tool can 

work with two modes of work system that is a system of manual labor using hand controls and also the 

working system by using the keypad and is equipped with an emergency button that is useful to re-disable 

all system tools work as well as work safety in case kecalakaan. To make the process of making bricks 

interlocking brick system uses a mold (mold) that corresponds to the type of the brick mold interlocking 

brick that is using the system, to make the printing process penggerakannya interlocking brick system 

using a hydraulic actuator system. Results from Brick Interlocking Tool System is expected to print 

interlocking brick system properly. 

 

Key word : hand controls, hydraulic systems, molt interlocking brick system 

 

 

ABSTRAK 
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang permesinan dan elektronika 

telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan manusia, seperti untuk menciptakan suatu 

proses pengerjaan yang cepat untuk menghasilkan sebuah produk. Saat ini di lingkungan kita sendiri 

bahkan juga pemerintah sedang gencar – gencarnya melakukan pembangunan maka oleh karena itu 

mungkin dapat membantu memenuhi kebutuhan pada sektor tersebut. Penulis menciptakan Alat  

Interlocking Brick System. Alat ini dikendalikan melalui sebuah panel kontrol dengan memanfaatkan  

sistem hidrolik. alat ini dapat berkerja dengan dua mode sistem kerja yaitu sistem kerja manual 

menggunakan hand valve dan  juga sistem kerja dengan menggunakan tombol serta di lengkapi dengan 

satu tombol emergency yang berguna untuk meng-non aktifkan semua sistem kerja alat serta sebagai 

pengaman apabila terjadi kecalakaan kerja. Untuk melakukan proses pembuatan batu bata interlocking 

brick system ini menggunakan mould (cetakan) yang sesuai dengan jenis batu bata tersebut yaitu 

menggunakan mould interlocking brick system, Untuk melakukan proses pencetakan interlocking brick 

system  penggerakannya menggunakan sistem aktuator hidrolik. Hasil dari alat Interlocking Brick System 

ini diharapkan dapat mencetak intercking brick system dengan baik. 

 

Kata kunci : hand valve, system hidrolik, mould interlocking brick system 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam dunia properti kebutuhan rumah di 

Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. 

Berdasarkan hitungan Real Estate Indonesia 

(REI), total kebutuhan rumah per tahun bisa 

mencapai 2,6 juta didorong oleh 

pertumbuhan penduduk, perbaikan rumah 

rusak dan backlog atau kekurangan rumah. 

Batu bata merupakan bahan baku utama 

mailto:zoel@politeknikaceh.ac.id
mailto:herri@politeknikaceh.ac.id


Jurnal J-Innovation Vol. 4, No. 1, Juni 2015 

ISSN : 2338-2082 

35 

 

dalam pembuatan rumah, gedung, dan 

dekorasi lainnya. Pengerjaan pembuatan batu 

bata pada saat ini masih banyak 

menggunakan sistem konvensional dan 

tradisional serta banyak membutuhkan bahan 

baku dan kayu sebagai pembakaran batu 

bata. 

Dengan menggunakan interlocking Bricks 

Sytem (IBS) ini maka segala kebutuhan 

bahan baku untuk pembuatan batu bata 

sangat hemat dan ramah lingkungan, yaitu 

dengan bahan baku tanah merah, pasir dan 

semen dengan perbandingan 3:2:1 dan tanpa 

pembakaran dan siap digunakan  dengan kata 

lain IBS dapat memberikan suatu teknologi 

modern dalam dunia properti. 

Semakin banyaknya permitaan produk 

batu bata ini, maka pengusaha harus berkerja 

lebih keras untuk menutupi kebutuhan 

tersebut. Hal ini menyebabkan kinerja dan 

penyedian akan terkendala dalam segi bahan 

baku, kelangkaan kayu, dana dan waktu. 

Pada penelitian ini diharapakan akan 

menghasilkan luaran dalam merancang suatu 

alat yang mendukung dalam pembuatan batu 

bata dari konvensional ke modern, dengan 

konsep pengepresan sistem hidrolik dan 

sistem kendali untuk mendapatkan hasil yang 

presisi, akurat, hemat, cepat dan mudah 

dalam memproduksi batu bata, sehingga 

segala kebutuhan dalam dunia properti 

terpenuhi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

a. Interlocking Brick System (IBS) 

Sejarah saling batu bata dimulai pada 

awal 1900-an dengan pembangunan mainan 

untuk anak-anak McKusick (1997), Love dan 

Gamble (1985). Di antara penemu pertama 

sistem mainan yang berkontribusi pada 

teknologi mortarless (susunan bagian-bagian 

yang membangun struktur ideal) adalah: 

 Hornby (1863 - 1936) dari Liverpool, 

dengan Meccano set. 

 AC Gilbert (1884 - 1962) dari Salem, 

Oregon dengan Erector set. 

 Charles Pajeau yang menemukan 

Tinker Toy konstruksi set pada tahun 

1913. Dia adalah seorang tukang batu 

dari Evanston, Illinois, USA. 

 John Lloyd Wright yang menciptakan 

Lincoln Logs pada tahun 1920. 

 Ole Kirk Christiansen · (1891 - 1958), 

yang menemukan Lego. 

Pada awalnya mekanisme mainan yang 

dirancang untuk mengajarkan prinsip-prinsip 

kreativitas dan alat untuk belajar prinsip-

prinsip ilmiah, teknik dan arsitektur. Bahan 

asli yang digunakan untuk konstruksi mainan 

yang timah, logam, kayu dan tanah liat, 

meskipun sekarang sebagian besar mainan 

yang terbuat dari plastik. 

Sejak tahun 1970-an mortarless batu bata / 

blok untuk konstruksi rumah, terbuat dari 

pasir-semen, tanah stabil dan dibakar / 

dipanggang tanah, telah dirintis di Afrika, 

Kanada, Timur Tengah dan India. 

 

b. Jenis Interlocking Brick 

 Interlocking Hollow-Block 

Terbuat dari pasir-semen yang dapat 

bersaing dengan teknologi konvensional 

dalam hal kualitas, kekuatan dan biaya. Ada 

banyak jenis blok interlock di Kanada. 

 

 Thai Interlock Brick 

Dikembangkan pada awal 1980-an, oleh 

Divisi Human Settlement dari Asian Institute 

of Technology (HSD-AIT), Bangkok, 

bekerja sama dengan Institute of Thai Riset 

Ilmiah dan Teknis (TISTR). 

 

 Sistem Solbric Dari Afrika Selatan 

Sistem SOLBRIC menggunakan batu 

bata padat interlocking, yang dibentuk 

dengan menekan (stroke pemadatan bergerak 

sejajar dengan sisi panjang), dengan 

dikendalikan lebar dan tinggi. Dalam batu 

bata, SOLBRICs diatur pada normal 

permukaan dengan ukuran SOLBRIC adalah 

250 x 200 x 100mm. 
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Gambar 1. Thai Interlock Bricks 

 

c. Perencanaan Sistem 

Kinerja sistem saat melakukan tahap 

pembuatan batu bata; 
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Limit Swicth 3
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(posisi awal)

Limit Swicth 4

on

End

 
 

Gambar 2. Flowchart Sistem Kerja IBS 

d. Desain alat Interlocking Brikcs 

System (IBS) 

Perencanaan akan membangun alat yang 

kokoh dan user friendly yang mampu 

membuat interlocking brikcs system  dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan Alat Interlocking 

Brikcs System 

e. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

yaitu suatu metode untuk memaparkan serta 

menjelaskan kegiatan atau objek yang diteliti 

yang berkaitan dengan pengkajian fenomena 

secara lebih rinci atau membedakannya 

dengan fenomena yang lain. 

Dalam penelitian ini tidak dikenal adanya 

sampel namun penelitian dilakukan secara 

mendalam dan menyeluruh untuk 

mendapatkan gambaran mengenai prinsip-

prinsip umum atau pola-pola yang berlaku 

umum berkenaan dengan gejala-gejala yang 

1. Kerangka 

2. Box Panel 

3. Hand Control 

4. Mould 

5. Tutup Mould 

6. Hopper 

7. Pengisi Material 

8. Pengunci Penutup Mould 

9. Motor hidrolik 

10. Tangki Oil Hidrolik 
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ada dalam kehidupan sosial dari suatu 

komunitas yang diteliti sebagai kasus. 

f. Kegiatan Penelitian 

 Observasi/pengamatan terhadap manfaat 

dan peranan alat IBS dalam mendukung 

pembuatan pada pengusaha/pengerajin 

batu-bata. 

 Wawancara dengan pengusaha/pengerajin 

batu-bata sebagai menggali informasi 

mengenai proses pembuatan batu-bata 

dengan cara konvensional, pemasaran dan 

kendala dalam memberikan kebutuhan 

batu-bata untuk para pengguna (dunia 

properti). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengujian Sistem Mekanikal 

 Pengujian (frame) Kerangka Utama 

  Pengujian Kerangka bertujuan untuk 

mengetahui kekuatan kerangka menahan 

beban,  dimana pada kerangka akan akan 

menjadi titik tumpu beban setelah 

pemasangan seluruh bagian yang berkaitan 

dengan alat Interlocking brick system ini. 

Dimana langkah pengujian yaitu: 

- Pemasangan hidrolik pada rangka. 

- Pemasangan cetakan (Mould). 

- Pemasangan tangki oli hidrolik beserta 

motor pompa oli. 

- Melakukan pengujian ketahanan rangka 

pada beban berat. 

- Mengamati hasil pengujian. 

 

 Pengujian Aktuator 

 Hidrolik bertujuan untuk menggerakkan 

dies interlocking brick system, pada alat ini 

aktuator merupakan komponen paling utama 

dimana komponen ini berfungsi sebagai 

penggerak dies interlocking brick system.  

- Pemasangan Aktuator. 

- Pemasangan selang masukan dan 

keluaran oli. 

- Melakukan pengujian, dengan cara 

menggerakkan   aktuator hidrolik 

- Mengamati hasil pengujian. 

 

 
Gambar 4. Aktuator 

Pengujian aktuator hidrolik dapat 

bekerja dengan baik, tanpa ada kebocoran  

dan rembesan sedikit pun pada seal atas dan 

seal bawah aktuator yang diakibatkan oleh 

proses honning (penghalusan). 

 

b. Pengujian Sistem Elektrikal 

Pengujian elektrikal pada sistem IBS 

pada power supply untuk mengaktifkan relay 

dan selanjutnya motor untuk memompa oil 

hidrolik 

 
 

Gambar 5. Rangkaian kendali alat IBS 

 

Hasil output dari rangkaian power supply 

dengan menggunakan regulator LM7824 

yang seharus-nya di harapkan menghasilkan 

tegangan 24V DC ternyata dari hasil 

pengujian di dapatkan nilai tegangan  output  

dari rangkaian tersebut adalah 23,5V DC. 

Nilai error yang didapatkan adalah 2.291%,  

hal ini dikarenakan tahanan yang dimiliki 

tiap komponen dalam rangkaian Power 

supply. 
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Pada switch (on sistem), kemudian 

keluarannya masuk ke emergency stop 

button setelah itu keluaran dari emergency 

arus masuk ke relay dan motor. Ketika push 

button up ditekan maka relay mengaktifkan 

anak kontak kemudian memberi perintah 

pada selenoid untuk bergerak maju, begitu 

juga sebaliknya bila push button down 

ditekan maka relay mengaktifkan anak 

kontak kemudian memberi perintah pada 

selenoid untuk bergerak mundur. 

 Pengujian dari sistem interlocking bricks 

system sangat baik, dimana sistem alat ini 

sudah memampu mencetak batu bata yang 

diinginkan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil yang dicapai terkait dengan 

pembuatan alat Interlocking Bricks System 

maka disimpulkan dan menyarankan: 

1. Interlocking Bricks System merupakan 

alat yang sangat membantu para 

pengusaha/pengerajin batu bata yang 

menjaga kualitas, hemat biaya dan 

ramah lingkungan. 

2. Tahap-tahap pembuatan alat 

membutuhkan banyak waktu dan tenaga 

serta biaya untuk membangun sebuah 

alat yang siap pakai dan user frendly. 

3. Pencapaian alat Interlocking Bricks 

System berjalan sekitar 100%, yaitu 

pada proses pembuatan mekanik dan 

desain elektrikal. 

4. Diharapkan ke depan alat ini dapat 

lebih sempurna dari yang telah 

dirancang ini dan dapat mencetak IBS 

dengan sangat baik. 
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