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ABSTRACT 
The problem in this research involves undeveloped BAPV usage yet and also still minimal the 

usage of solar modules application on a building in the region of Banda Aceh, especially in 

office building, institution building, and others. For these reasons, the authorconducts an 

energy assessment of BAPV system. The method used in this study of energy is simulation using 

helioscopesoftware and theoretical calculations. The monthly average of electrical energy 

required in 2015 was 12.3 MWh per month or 411 kWh per day, if the estimated rise of energy 

usage by 10% in the next year, the energy generated annually from BAPV system on the roof of 

the Aceh Polytechnic Building at 18 MWhper monthor600.5 kWh per day with a capacity 

charge controller used is 5861.8 A and the capacity of used battery is 64.487 Ah, or 172 

batteries with a voltage of 12 volt with each capacity of 375 Ah and theused panel tilt angleis 

25
o
. 

 

Keywords:BAPV, EnergyAssessment, Solar Module, Helioscope, Tilt Angel 

ABSTRAK 

Permasalahan pada penelitian ini menyangkut masih belum berkembangnya pemakaian BAPV 

juga masih minimnya pemakaian atau aplikasi modul surya pada Gedung di wilayah Banda 

Aceh, khususnya di Gedung Perkantoran, Gedung Institusi dan lain-lain. Dari hal tersebut 

muncul ide penulis untuk melakukan suatu kajian energi sistem BAPV. Metode yang digunakan 

pada kajian energi yaitu melalui simulasi menggunakan software helioscope dan juga 

perhitungan secara teori.Energi listrik yang dibutuhkan rata-rata perbulannya pada tahun 2015 

adalah 12,3 MWh perbulanatau 411 kWh perharinya,Jikadiestimasiadanyakenaikanpenggunaan 

energy sebesar 10 % padatahunberikutnyamakaenergi yang dihasilkan pertahun dari sistem 

BAPV pada atap Gedung Politeknik Aceh yaitu sebesar 18 MWhperbulan atau 600,5 kWh 

perharinya dengan kapasitas charge controler yang digunakan adalah 5861,8 A dan kapasitas 

baterai yang digunakan adalah 64.487 Ah atau 172 buah bateraidengantegangan 12 Volt dengan 

masing-masing kapasitas sebesar 375 Ahdansudut kemiringan panel (tilt angel) yang digunakan 

yaitu 25
o
. 

 

Kata kunci:BAPV, Kajian Energi, Modul Surya, Helioscope, Tilt Angel 
 

I. PENDAHULUAN 

Penerapan BAPV (Building Applied 

Photovoltaics) atau biasa disebut dengan 

penggunaan modul surya pada sebuah 

bangunan masih belum berkembang di Aceh.  

Masih minimnya kajian ekonomis sistem 

BAPV pada gedung di wilayah Banda Aceh, 

khususnya di Gedung Perkantoran dan 

Gedung Institusi. Selain beberapa alasan di 

atas masyarakat juga masih beranggapan 

bahwa membangun sistem BAPV 

membutuhkan modal awal yang cukup besar. 

Dari hal tersebut muncul ide penulis untuk 
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melakukan suatu kajian ekonomis berupa 

analisa life cyle cost atau analisa biaya siklus 

hidup dari suatu sistem BAPV dengan 

periode analisa yaitu 10 tahun. Selain kajian 

ekonomi di atas perlu juga dilakukan kajian 

energi untuk dapat dilihat besarnya energi 

yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem 

BAPV dan juga energi yang dibutuhkan. 

Untuk melihat besarnya energi yang 

dihasilkan maka harus dibangun suatu sistem 

BAPV dengan beberapa input parameter 

yang digunakan sebagai acuan, mulai dari 

besarnya intensitas radiasi matahari, sudut 

kemiringan panel surya, efek shading sampai 

teknologi bahan panel surya yang paling baik 

digunakan pada sistem BAPV.   

 Bangunan yang digunakan sebagai 

kajian ekonomis dan kajian energi penerapan 

BAPV yaitu bangunan gedung Politeknik 

Aceh dengan posisi penempatan modul surya 

yaitu pada posisi atap gedung, posisi atap 

dipilih karena posisi tersebut adalah posisi 

paling optimal dalam menangkap radiasi 

Matahari [1], disamping itu juga bangunan 

gedung Politeknik Aceh merupakan gedung 

tertinggi diantara bangunan sekitarnya yaitu 

15 meter, sehingga rugi-rugi yang 

ditimbulkan oleh efek shading dari bangunan 

lain sangat minim. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai life cycle cost 

penerapan sistem hybrid BAPV-PLN pada 

atap Gedung Politeknik Aceh dilakukan 

dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Mengestimasi kebutuhan energi dari 

data pemakaian energi listrik selama 

setahun yaitu tahun 2015. Data yang 

ditampilkan adalah data pemakaian 

energi listrik kWh/hari dan kWh/Bulan. 

Data pemakaian energi listrik dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini. 

2. Mengestimasi energi yang dihasilkan 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut 

: 

a. Melakukan pengukuran intensitas radiasi 

matahari melalui data yang telah 

diperoleh melalui software RETScreen.  

 
Gambar 1.  Grafik Penggunaan Energi Listrik Gedung 

Politeknik Aceh dalam kWh/hari Tahun 
2015 

 

 
Gambar 2.  Grafik Penggunaan Energi Listrik Gedung 

Politeknik Aceh dalam kWh/BulanTahun 

2015 
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Gambar 3.Diagram Alir Pengambilan Data Radiasi 

Matahari 

Proses estimasi radiasi matahari 

dilakukan dengan cara memilih posisi lokasi 

data iklim dengan memasukkan nama negara, 

kemudian provinsi selanjutnya lokasi daerah 

yang ingin dilihat tingkat radiasinya. Untuk 

lebih presisi maka digunakan peta google 

map sesuai dengan posisi Gedung Politeknik 

Aceh. Flowchart di atas menjelaskan 

bagaimana tahapan-tahapan dalam meng-

estimasi radiasi matahari pada suatu daerah 

atau lokasi. 

 

Data yang diambil adalah data radiasi 

matahari pada tahun 2015  mulai dari bulan 

januari sampai bulan desember. Data yang 

ditampilkan adalah data bulanan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini. 

 

 

 
Gambar 4. Grafik Estimasi Radiasi Matahari Pada 

Gedung Politeknik Aceh Tahun 2015 

(Sumber : Software RETScreen) 

 

Data NASA (Software RETScreen) 

dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini 

dikarenakan untuk wilayah Kota Banda Aceh 

belum ada data hasil pengukuran radiasi 

matahari menggunakan alat ukur radiasi 

matahari (pyranometer). Sedangkan data 

yang tersedia pada BMKG Blang Bintang 

hanya data lamanya waktu penyinaran 

mataharidanjuga data suhu di 

daerahBlangBintang.  

b. Menghitung jumlah panel surya 

Sebelum menentukan jumlah panel yang 

dibutuhkan, maka hal yang harus diketahui 

adalah menentukan efisiensi panel surya 

setelah itu menghitung daya yang 

dibangkitkan pada area array panel surya 

tersebut (Watt peak) dan efek temperatur 

terhadap daya keluaran. 

Data temperatur maksimum setiap 

bulannya pada tahun 2015 dapat dilihat pada 

gambar grafik di bawah ini. 

 
Gambar 5.Temperatur maksimum setiap bulan pada 

tahun 2015 
(Sumber : BMKG Blang Bintang) 

Setelah efek temperatur terhadap daya 

keluaran didapatkan, maka hal selanjutnya 

adalah menentukan PV area dengan mencari 

nilai insolation (Gav) terlebih dahulu, nilai 

Gav yang diambil adalah nilai terendah, nilai 

tersebut diambil dengan tujuan jika dalam 

kondisi cuaca kurang baik, panel surya masih 

dapat mengeluarkan energi listrik yang 

dibutuhkan. 

Setelah luas area PV didapatkan maka 

selanjutnya adalah menghitung jumlah panel 

surya yang dibutuhkan dengan melakukan 

perhitungan daya yang dibangkitkan (Watt 

peak) pada area array terlebih dahulu. 

 

c. Mencoba beberapa teknologi atau bahan 

sel surya  

Dalam hal ini bahan modul surya yang 

akan dicoba adalah bahan monocrystaline 

dan polycrystalline  dengan jumlah modul 

yang sama dan daya output yang sama. 

 

d. Menentukan posisi atau letak panel 

surya 

Penempatan panel suryapada atap 

gedung politeknik aceh ditempatkan 

menghadap ke arah timur dan barat, karena 
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arah posisi gedung politeknik aceh 

menghadap ke utara dan selatan, sehingga 

panel surya mendapatkan energi matahari 

yang maksimal dan lebih merata [1]. 

 

 
 

Gambar 6.  Desain penempatan modul surya pada sisi 

atap Gedung Politeknik Aceh  

 

e. Menghitung kapasitas baterai 

Setelah jumlah panel surya yang 

dibutuhkan telah didapatkan maka 

selanjutnya adalah menghitung kapasitas 

baterai dengan ketentuan hanya mensuplai 

pada hari itu saja dan besarnya DOD (Deep 

of Discharge) pada baterai adalah 80 % [2]. 

Pada saat panel surya tidak bekerja 

maksimal akibat cuaca yang kurang baik, 

maka kebutuhan energi di ambil dari baterai, 

jika arus pada baterai tidak mencukupi, maka 

arus dari PLN yang akan disalurkan ke dalam 

sistem BAPV. 

f. Menghitung kapasitas charge controller 

Kapasitas charge controller dapat 

diketahui dengan cara melihat spesifikasi 

dari panel surya yang digunakan, yaitu 

dengan melihat nilai Isc (Arus Short Circuit) 

yang tertera pada nameplate panel surya, 

selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan 

jumlah panel surya yang digunakan [3]. 

g. Menghitung kapasitas inverter 

Pada pemilihan inverter, diupayakan 

kapasitas kerjanya mendekati kapasitas daya 

yang dilayani. Hal ini agar efisiensi kerja 

inverter menjadi maksimal [3]. 

h. Menentukan sudut kemiringan panel pada 

posisi atap gedung 

Sudut kemiringan panel perlu ditentukan 

untuk melihat radiasi matahari yang paling 

optimum ditangkap oleh panel surya. Sudut 

kemiringan panel diambil berdasarkan posisi 

latitude [4] dari Gedung Politeknik Aceh dan 

sudut azimuth ditentukan dengan sudut arah 

datang nya sinar matahari. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Estimasi energi yang dibutuhkan 

Dari gambar grafik pada gambar 1 dan 

gambar 2 dapat dilihat bahwa data energi 

listrik yang dibutuhkan rata-rata perbulannya 

pada tahun 2015 adalah 12.353 kWh atau 

411 kWh perharinya, dengan pemakaian 

tertinggi terdapat pada bulan april tahun 2015 

yaitu 16.378 kWh perbulan dan yang 

terendah terdapat pada bulan maret dan 

agustus tahun 2015 yaitu 8.878 kWh dan 

7.628 kWh perbulan. Kondisi pada bulan 

april tahun 2015 sangat banyak 

membutuhkan energi listrik, hal ini 

disebabkan adanya kegiatan non akademik 

pada malam harinya serta adanya kegiatan 

ekstrakurikuler oleh himpunan mahasiswa, 

sehingga energi listrik yang dibutuhkan pada 

bulan tersebut sangat tinggi nilainya. 

Sedangkan pada bulan maret dan agustus 

tahun 2015 tidak terlalu banyak kegiatan 

yang membutuhkan energi listrik, 

diakibatkan kurangnya penggunaan energi 

listrik oleh Mahasiswa maupun Civitas 

Akademika Politeknik Aceh danjuga pada 

bulan tersebut berada pada waktu ujian 

mahasiswa dan libur kegiatan akademik, 

sehingga penggunaan energi listrik hanya 

digunakan pada tingkat manajemen saja. Jika 

diestimasi untuk kebutuhan energi di tahun 

berikutnya dengan asumsi adanya kenaikan 

jumlah Mahasiswa 5% serta adanya 

penambahan sarana dan prasarana 5%, maka 

energi yang harus disediakan pada tahun 

berikutnya 18.015 kWh atau setara dengan 

18,1 MWh/bulan atau 600,5 kWh/hari.  

2. Estimasi Energi yang dihasilkan 

Estimasi energi yang dihasilkan meliputi 

perhitungan efisiensi modul surya, daya yang 
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berkurang pada panel surya saat temperatur 

naik, luas area instalasi modul surya (PV 

area), jumlah panel modul surya dan yang 

terakhir adalah perhitungan dari masing-

masing kapasitas peralatan pendukung 

seperti kapasitas charge controller, baterai 

dan inverter. 

Hasil perhitungan daya yang berkurang 

pada saat temperaturnya naik menjadi 34,4 
o
C adalah 9,4 watt, sehingga jika 

menggunakan panel surya dengan spesifikasi 

200 Wp, maka daya nya menjadi 190,6 watt. 

Sedangkan untuk memenuhi rata-rata harian 

penggunaan energi sebesar 600,5 kWh 

didapatkanluas area pemasangan PVyaitu 

1070 m
2
 atau 3508 ft

2
 dan jumlah modul 

surya yang digunakan adalah 742 buah 

dengan pembagian setiap segment nya yaitu 

pada segment 1 berjumlah 290 modul, pada 

segment 2 berjumlah 162 modul dan pada 

segment 3 berjumlah 290 modul. 

 
Tabel 1. Produksi energi listrik selama setahun 

menggunakan panel surya dengan teknologi 

polycrystalline 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 2.Produksi energi listrik selama setahun 

menggunakan panel surya dengan teknologi 
monocrystalline 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dari hasil simulasi yang terdapat pada 

tabel1 dan tabel 2 didapatkan nilai energi 

yang dihasilkan selama setahun dengan 

menggunakan bahan Monocrystalline adalah 

217,1 MWh atau 603 kWh/hari, sedangkan 

dengan menggunakan bahan Polycrystalline 

216,2 MWh atau 600,5 kWh/hari, dari hasil 

tersebut teknologi/bahan yang akan 

digunakan pada proyek BAPV Gedung 

Politeknik Aceh adalah menggunakan 

teknologi/bahan jenis Monocrystalline. 

Selain alasan di atas, pemilihan teknologi 

Monocrystallinejuga mengacu kepada data 

sheet bahan monocrystalline dan 

Polycrystalline seperti tegangan Voc 

(Tegangan Open Circuit) pada bahan 

Monocrystalline jauh lebih besar nilainya 

dibandingkan dengan bahan Polycrystalline 

yaitu pada bahan jenis Mono Voc nya adalah 

30,34Volt DC, sedangkan pada bahan Poly, 

Voc nya adalah 30,29 Volt DC. Selanjutnya 

jika dilihat pada efisiensi modul, bahan 

Monocrystalline  juga jauh lebih besar nilai 

efisiensinya dibandingkan dengan bahan 

jenis Polycrystalline, jika pada bahan Mono 

nilai efisiensinya adalah 15,27 %, maka pada 

bahan jenis Poly, nilai efisiensinya adalah 

12%. 

 
Gambar7.Energi yang dihasilkanperhari (kWh) 

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa 

energi tertinggi yang dihasilkan perharinya  

terdapat pada bulan Maret yaitu 719,3 kWh, 

hal ini sangat sesuai mengingat pada bulan 

tersebut intensitas radiasi matahari sangat 

tinggi, sedangkan energi terendah yang 

dihasilkan terdapat pada bulan November 

yaitu 526,2 kWh. Sehingga dengan energi 

yang dihasilkan mencapai 217,1 MWh/tahun, 

maka inverter yang digunakan yaitu 5 buah 

dengan kapasitas 24 kW serta kapasitas 

charge controler yang digunakan adalah 

5861,8 A dan kapasitas baterai yang 

digunakan dalam sistem BAPV adalah 

64.487 Ah 12 Volt atau 172 buah baterai 

dengan masing-masing kapasitas sebesar 12 

Volt 375 Ah.Sedangkansudutkemiringan 

panel surya yang optimum 

dalammenyerapradiasimatahariyaitu 5
o
, 
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mengingatsudut 5
o
terlalulandai yang 

dapatmengakibatkanterjadinyapenumpukank

otoranberupadebudanjugaefekpanas yang 

ditimbulkandarigedungdandapatmengakibatk

anberkurangnyaefisiensi panel surya, 

makasudutkemiringan panel di tambah 

20
o
[5],sehinggasudut yang 

digunakandalampenerapansistem BAPV 

menjadi 25
o
. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Dari hasil perancangan BAPV pada atap 

gedung Politeknik Aceh dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Energi listrik yang dibutuhkan rata-rata 

perbulannya pada tahun 2015 adalah 

12.353 kWh atau 411 kWh perharinya, 

dengan pemakaian tertinggi terdapat 

pada bulan april tahun 2015 yaitu 16.378 

kWh perbulan dan yang terendah 

terdapat pada bulan maret dan agustus 

tahun 2015 yaitu 8.878 kWh dan 7.628 

kWh perbulan 

2. Energi yang dihasilkan pertahun dari 

sistem hybrid BAPV-PLN pada atap 

Gedung Politeknik Aceh yaitu sebesar 

217, 1 MWh atau 600,5 kWh perharinya 

dengan kapasitas charge controler yang 

digunakan adalah 5861,8 A dan 

kapasitas baterai yang digunakan adalah 

64.487 Ah atau 172 buah baterai 12 V 

dengan masing-masing kapasitas sebesar 

375 Ahdengansudut kemiringan panel 

(tilt angel) yang digunakan yaitu 25
o
. 

 

2. Saran 

Selain kajian energi pada sistem BAPV 

perlu juga dilakukan kajian ekonomis, agar 

dapat dilihat besarnya total pengeluaran 

biayadalam membangun proyek BAPV dan 

juga melalui kajian ekonomis tersebut 

dapatdilihat nilai manfaat yang dihasilkan 

selama proyek tersebut di jalankan. 
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ABSTRACT 

An automatic parcel sorting is used for sorting the shaped box parcel to increase efficiency in 

the sorting process. In this research, the sorting machine is developed by implementing fuzzy 

logic controller using cameras on otomation system. Fuzzy logic is implemented to determine 

the size of the box based on broad sides of a package surface. Automatic sorting machine 

formed from conveyor belt can sort an object using DC servo motors. Cameras as vision sensor 

are utilized to detecting object with an accuracy of 87.5%. The experiments shownthe 

implementation of fuzzy logic controller in automatic parcel sorting can sort for three sizes 

classification of parcel with percentage of success are more than 80%. 
 

Keywords:Automatic parcel sorting, fuzzy logic controller, camera, automation. 

 

 

ABSTRAK 

Automatic parcel sorting digunakan untuk memilah barang berbentuk kotak bingkisan paket 

kiriman memiliki tujuan untuk meningkatkan efesiensi proses pemilahan barang. Pada 

penelitian ini, pengembangan terhadap mesin pemilah dengan mengimplementasikan fuzzy logic 

controller menggunakan kamera pada sistem otomasi. Logika fuzzy diimplementasikan untuk 

menentukan ukuran dari barang berdasarkan luas sisi-sisi permukaan paket berbentuk kotak. 

Mesin pemilah otomatis berupa conveyor belt dapat memilah barang menggunakan motor servo 

DC. Kamera sebagai vision sensor dimanfaatkan untuk mendeteksi barang dengan akurasi 

87.5%. Dari hasih pengujian menunjukkan implementasi fuzzy logic controller pada  automatic 

parcel sorting dapat memilah untuk tiga klasifikasi ukuran paket dengan persentase 

keberhasilan lebih dari 80%. 
 

Kata kunci: Automatic parcel sorting, fuzzy logic controller, kamera, otomasi. 

I. PENDAHULUAN 

 
Saat ini bidang jasa pengiriman barang 

dan paket menjadi usaha yang sangat 
dibutuhkan. Peningkatan usaha pengiriman 
paket dipengaruhi oleh fasilitas situs 
penjualan secara online yang semakin 

berkembang dalam bisnis modern [1]. 
Produk hasil penjualan akan dikemas dalam 
bentuk kotak menggunakan kotak kardus 
atau kotak kayu untuk menjaga produk agar 
tidak rusak saat pengiriman. 

Di pusat-pusat logistik paket dalam 
proses pemilahan memerlukan ketelitian dan 
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kesabaran untuk memisahkan sejumlah besar 
barang yang akan di kirim. Seperti yang 
diketahui manusia memiliki keterbatasan 
dalam berfikir, sering kali merasa bosan atau 
lalai selama menjalankan aktivitas yang 
berakibat meningkatnya beban kerja petugas 
pemilah dan menurunkan efesiensi waktu 
kerja. 

Sistem pendeteksian dan kecerdasan 
buatan akan diimplementasikan pada 
penelitian ini untuk membentuk sistem 
otomasi pada mesin pemilah. Tahap-tahap 
koordinasi dimulai dari pendeteksian objek 
menggunakan kamera, pengolahan citra 
digital dan pengidentifikasian hasil 
pengolahan data. Kecerdasan buatan 
dibenntuk untuk mengklasifikasikan ukuran 
objek untuk menentukan prilaku sistem 
otomasil saat pemilahan objek. 

Dari permasalahan tersebut maka sangat 
perlu dirancang sebuah metode penelitian 
yang digunakan pada sebuah automatic 
parcel sorting berupa conveyor bell untuk 
memilah kotak paket kiriman untuk 
mengatasi masalah petugas dalam 
menyelesaikan tugannya. Kotak bingkisan 
paket dapat di pisahkan berdasakan 
klasifikasi ukuran barang yang berbeda-beda 
menggunakan fuzzy logic controller untuk 
mendapatkan hasil yang lebih optimal. 
Metoda pengolahan citra digunakan untuk 
mengetahui ukuran kotak dengan 
menggunakan kamera webcam sebagai 
sensor visual. 

Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui efektifitas sistem otomasi 

menggunakan logika fuzzy sebagai metode 

untuk mengklasifikasi ukuran dan 

mengetahui keakurasian penggunaan kamera 

sebagai sensor untuk mendeteksi ukuran 

pada sebuah sistem otomasi pemilah barang 

secara otomatis. 

 

II. METODELOGI 

1.   Automatic Parcel Sorting  
Sistempemilahbukanlahmerupakanhal 

yang barudalam teknologi otomasi. Di 

bidang jasa pelayanan pengiriman barang 

dan paket merupakan salah satu penguna 

teknologi ini. Telah banyak penelitian yang 

mengembangkan metode pemilahan barang 

pada perusahaan-perusahaan logistik 

menggunakan automatic parcel sorting 

[2][3][4]. Diantaranya dalam 

mengidentifikasi sebuah paket menggunakan 

RFID untuk menentukan lokasi yang akan 

dilalui namun medan elektromagnetiknya 

harus mengenai label yang ada di permukaan 

paket. Telah dikembangkan pula untuk 

menangani paket berdasarkan beratnya saja 

sehingga antara paket yang berukuran besar 

dan kecil tidak terpisah. Penelitian lainnya 

yang telah dilakukan dengan membuat 

sebuah sistem mengelompokan berdasarkan 

perbedaaan warna yang sangat berpengaruh 

terhadap perubahan cahaya ruangan. 

Skematik sistem automatic sorting system 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

\ 
Gambar 1. Skematik sistem automatic parcel sorting 
 

Prototipe mesin yang digunakan pada 
penelitian ini berbentuk sebuah mesin 
konveyor yang berfungsi untuk melakukan 
proses pemilahan barang yang digerakkan 
oleh motor DC 12 volt, serta palang pemisah 
yang digerakkan menggunakan motor servo 
5 volt. Panjankg sabuk konveyor yang 
digunakan memiliki panjang 150 cm dan 
lebar 20 cm. Seluruh sistem penggerak 
menggunakan perangkat modul pengendali 
yang diperintahkan dari komputer (CPU) 
menggunakan komunikasi wireless berupa 
bluetooth. Bentuk prototipe mekanik 
automatic sorting system ditunjukkan pada 
Gambar 2. 
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Gambar 2. Prototipe mekanik automatic sorting system 

2.   Fuzzy Logic Controller  
Fuzzy logic controller termasuk dalam 

kendali yang menerapkan kecerdasan buatan. 

Logika fuzzy memiliki kemampuan untuk 

menyesuaikan masalah yang dimiliki oleh 

sistem plan. Keuntungan menggunaan fuzzy 

adalah tidak diperlukan model matematika 

yang sulit didapatkan dari sebuah plan. 

Desain kendali fuzzy lebih sederhana karena 

yang diperlukan informasi prilaku dari 

sistem plan. Kendali ini terbentuk dari 

perhitungan probabilitas yang tidah hanya 

bernilai benar dan salah, sehingga dapat 

memberikan hasil diantaranya dengan 

menggunakan aturan logika fuzzy. Sistem 

kendali pada automatic parcel sorting 

ditunjukkan pada Gambar 3. Dan rangkaian 

perangkat keras sistem kendali ditunjukkan 

pada Gambar 4. 

Kendali fuzzy dibentuk dari tiga tahap 

yaitu fuzzyfication, inference dan 

defuzzyfication [5]. Fuzzifikasi adalah proses 

untuk mengubah variabel crisp menjadi 

variabel fuzzy untuk mendapatkan derajat 

keanggotaan bagi tiap-tiap masukkan 

menggunakan fungsi keanggotaan yang telah 

disusun. Inference digunakan untuk 

menetukan derajat keanggotaan dari keluaran 

fuzzy. Hubungan antara masukkan dan 

keluaran menggunakan aturan if-then yang 

telah ditetapkan. Dan tahap defuzzifikasi 

untuk mendapatkan derajat keanggotaan 

dengan mengubah variabel fuzyy menjadi 

variabel crisp berupa nilai numerik. 

 

 
 

Gambar 3. Sistem kendali pada automatic parcel 

sorting 

 

Dalam mendesain fuzzy logic controller 

yang perlu diperhatikan adalah tingkahlaku 

dari mesin pemilah. Yang perlu diamati 

adalah pengaruh nilai data panjang, lebar dan 

tinggi sisi paket yang dideteksi oleh dua 

buah kamera. Data masukkan fuzzy berupa 

data luas permukaan objek. Data keluaran 

berupa gerakan motor servo palang pemisah. 

Gerakan palang pemisah akan menentukan 

hasil pemisahan barang terhadap ukuran 

barang. 

Proses fuzzifikasi dalam logika fuzzy 

menggunakan input membership function 

luas permukaan objek seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 5. Dari membership 

function  tersebut akan didapatkan nilai atau 

derajat keanggotaan. Masing-masing nilai 

keanggotaan tersebut kemudian dimasukan 

sebuah proses evaluasi rule seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

 
 

Gambar 4. Rangkaian perangkat keras sistem kendali 
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Gambar5. Input membership function luas permukaan 

 

Setelah mendapatkan derajat keanggotaan 

dan melakukan evaluasi rule maka langkah 

berikutnya adalah proses defuzzifikasi. 

Proses defuzzifikasi yang dilakukan 

menggunakan centre of gravity model 

Sugeno dengan posisi singelton pada sumbu 

Z seperti yang ditunjukkan pada Persamaan 

(1). 

 

𝑍𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 =
 𝜇 𝑍 𝑍𝑑𝑧

 𝜇 𝑍 𝑑𝑧
        (1) 

 

Dari proses defuzzifikasi didapatkan 

outtput membership function gerakan motor 

servo palang pemisah yang memisahkan 

klasifikasi dari objek seperti yang ditunjukan 

pada Gambar 6. 

 

 
 
Gambar 6. Outtput membership function gerakanservo 

 
Tabel 1. Evaluasiklasifikasiluaspermukaan 
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3.   Sensor Kamera 

 
Sensor kamera adalah suatu perangkat 

optikal yang digunakan untuk mendeteksi 

permukaan sebuah objek dalam bentuk 

informasi citra. Sensor visual memerlukan 

dukungan tekni pengolahan citra untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Pinsip kerja dari sensor ini adalah dengan 

cara menangkap pantulan cahaya dari objek 

yang mengarah ke sensor yang peka terhadap 

cahaya. Intensitas cahaya yang ditangkap 

oleh sensor ini akan diolah shingga 

berbentuk citra. Perangkat sensor visual yang 

digunakan adalah kamera webcam yang 

dapat memproyeksikan objek tiga dimensi 

menjadi dua dimensi dengan satuan piksel. 

Setiap kamera terdiri dari sebuah lensa yang 

digunakan untuk memproyeksikan obyek tiga 

dimensi menjadi gambar dua dimensi. 

Kontur dapat ditemukan jika ada titik piksel 

yang mempunyai lokasi tepi yang signifikan 

pada gambar, maka dapat dilakukan 

pendekatan tepi yang sesuai dengan arah tepi 

yang diasumsikan. Menggunakan cara 

memisahkan antara posisi objek dengan latar 

belakang menggunakan kombinasi Contour - 

based detection dan color segmentation yang 

dianggap cukup efektif [6]. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Proses pengujian untuk mendapatkan 

nilai akurasi pengukuran antara hasil yang 

terukur dan perhitungan barang 

menggunakan paket dengan ukuran yang 

berbeda. Ukuran panjang masing-masing sisi 

panjang, lebar dan tinggi antara 5 cm sampai 

10 cm. Untuk jarak pengukuran, sistem dapat 

mengidentifikasi objek antara 1 – 15 cm 

untuk sisi panjang dan lebar, sedangkan sisi 

tinggi antara 5 – 20 cm. Pengukuran 

menggunakan kamera diperoleh akurasi rata-

rata sebesar 87,5%. Kegagalan perhitungan 

dikarenakan kondisi lingkungan seperti 

kurangnya pencahayaan pada permukaan 

objek dan warna antara objek dengan latar 

belakang  

 
Tabel2. Pengukuran dan perhitungan sisi objek [6] 
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(c) 

Gambar 7.Hasil pengujian pemilahan barang (a) dengan 

ukuran barang kecil, (b) dengan ukuran 
barang sedang dan (c) dengan ukuran 

barang besar 

 

Hasil perbandingan antara pengukuran 

dan perhitungan jarak sisi-sisi objek 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

Proses pengujian dilakukan dengan 

menggunakan tiga janis ukuran barang paket 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. 

Persentase keberhasilan implementasi fuzzy 

logic controller pada sistem dalam 

mengidentifikasi ukuran paket dihitung dari 

jumlah barang yang berhasil dipilah 

berdasarkan klasifikasinya. Dari hasil 

pengujian sistem kendali ini menunjukkan 

bahwa automatic parcel sorting mampu 

melakukan tugas pemilahan barang 
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berdasarkan ukuran barang dengan 

prosentase keberhasilan 85%. Persentase 

kegagalan diakibatkan karena kesalahan 

perhitungan ukuran yang dilakukan 

sebelumnya menggunakan kamera.  Grafik 

akurasi kinerja sistem memilah barang 

menggunakan kendali fuzzy ditunjukkan 

pada Gambar 8. 

 

 
 
Gambar 8. Grafik akurasi kinerja sistem 

Setelah dilakukan pengujian terhadap 

sistem yang dibangun dengan menggunakan 

metoda-metoda yang telah ditentukan, dapat 

disimpulkan bahwa pengukuran barang  

menggunakan kamera diperoleh akurasi rata-

rata sebesar 87,5%.  

Untuk jarak pengukuran, sistem dapat 

mengidentifikasi objek antara 1 – 15 cm 

untuk sisi panjang dan lebar, sedangkan sisi 

tinggi antara 5 – 20 cm. Tingkat 

keberhasilankendali  fuzzy logic pada sistem 

automatic parcel sorting untuk memilah 

barang mampu melakukan tugas dengan 

prosentase keberhasilan 85%. 

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian dan 

kesimpulan yang telah didapatkan, maka ada 

beberapa bagian yang dapat dikembangkan 

lebih lanjut. Pengembangan perlu dilakukan 

untuk mendapatkan sistem yang lebih akurat. 

Diantaranya adalah dalam menggunakan 

sensor visual mampu agar bekerja optimal 

diperlukan  luminasi pencahayaan yang 

cukup agar seluruh permukaan objek 

terdeteksi oleh kamera dan sistem kendali 

dapat digantikan dengan kendali jaringan 

syaraf tiruan maupun kendali cerdas lainya 

agar sistem bisa memilah barang lebih cepat 

dengan akurasi yang lebih tinggi. 
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ABSTRACT 
Shaft and roll bending is an element of a machine used for rolling pipes, bending pipes to 

curved and formed the desired angle. Roll operations often accept the burden that intersect 

between the pipes and the roll. The load will result in stress and strain. To make roll work 

safely, the various stresses and strains that occur must be calculated by using numerical 

simulation software to determine stresses and strains that occur on the shaft and roll bending. 

The bending of the shaft caused by a given load on the axis is F = 3382.339 N, and the loading 

on the roll bending that occurs on the surface of the exposed pipes is equal to F = 3361.51 N. 

Distribution of maximum shear stress that occurs in the shaft mounted roll bending is = 135.3 

MPa. The maximum shear stress distribution that occurs in roll bending is = 69.91 MPa. The 

maximum strain distribution that occurs in roll bending is  max = 9.088 x10-3 Mpa, and the 

maximum strain distributionthat occurs in the shaft is  max = 2.507 x10-3 Mpa. With these 

results, shaft and roll bending can work safelybecause the voltage that occurs does not exceed 

the voltage that occurs on the shaft and roll 

Keywords: Roll Bending, Poros, stress, strain. 

 

ABSTRAK 
Poros dan roll bending merupakan suatu elemen mesin yang digunakan untuk pengerollan 

pipa, membengkokkan  pipa hingga melengkung dan terbentuk sudut sesuai dengan yang  

diinginkan. Pengoperasian roll  sering menerima beban yang bersingungan antara pipa dengan 

roll. beban tersebut akan  mengakibatkan terjadinya tegangan dan  regangan. Agar roll dapat 

bekerja dengan aman, maka berbagai tegangan dan regangan yang terjadi harus dihitung 

dengan mengunakan software simulasi numeric untuk mengetahui tegangan dan regangan yang 

terjadi pada poros dan roll bending. Sehingga mengakibatkan terjadinya pembengkokan pada 

poros yang diakibatkan oleh pembebanan yang diberikan pada poros sebesar  F = 3382,339 N, 

dan pembebanan pada roll bending yang terjadi pada permukaan yang terkena pipa. Yaitu 

sebesar F = 3361,51 N. Distribusi tegangan geser maksimum yang terjadi pada poros yang 

dipasang roll bending adalah= 135,3 Mpa. Distribusi tegangan geser maksimum yang terjadi 

pada roll bending adalah = 69,91 Mpa. Distribusi regangan maksimum yang terjadi pada roll 

bending adalah sebesar   max= 9,088 x10-3 Mpa. Distribusi regangan maksimum yang terjadi 

pada poros adalah sebesar   max= 2,507 x10-3 Mpa. Dengan hasil tersebut, poros dan  roll 

bending dapat bekerja dengan aman, karena tegangan yang terjadi tidak melebihi harga 

tegangan yang terjadi pada poros dan roll. 
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Kata kunci: Roll Bending, Poros, tegangan, regangan. 

I. PENDAHULUAN 

Poros dan rollbending merupakan suatu 

elemen mesin yang digunakan untuk 

membengkokkan  pipa hingga melengkung 

dan terbentuk sudut sesuai dengan yang  

diinginkan[1]. Dari pengamatan yang terjadi 

salah satu penyebab terjadinya kegagalan 

pada proses pelengkungan pipa yaituporos 

sering terjadi lendutan akibat beban yang 

lebih sedangkan pada roll bending kerusakan 

yang sering terjadi pecah dan aus Hal ini 

disebabkan karena terjadinya beberapa 

pembebanan yang tidak seimbang yang 

diterima oleh poros dan roll bending tersebut 

yang menyebabkan terjadi regangan, 

tegangan dan lendutan pada poros yang 

menyebabkan kedua rollbendingtidak 

seimbang dengan roll bending yang lain. 

rollbendingsering menerima beban yang 

bersingungan dengan pipa. Beban tersebut 

akan  mengakibatkan terjadinya deformasi 

dan regangan. Agar rollbendingdapat bekerja 

dengan aman, maka berbagai tegangan yang 

terjadi harus dihitung dan harganya harus 

tidak melebihi harga tegangan yang terjadi 

pada roll bending tersebut[2]. Maka dari itu 

perlu analisa untuk mengetahui deformasi 

total, distribusi tegangan total dan tegangan 

geser maksimum yang terjadi pada poros dan 

rollbendingdengan mengunakan software 

simulasi Numeric sehingga diperoleh 

informasi yang cepat, akurat dan berguna [3]. 

Analisa yang dilakukan adalah untuk 

menganalisa besarnya tegangan yang terjadi 

pada poros dan rollbending  yang dibatasi 

pada : 

1. Analisa hanya dilakukan pada poros dan 

rollbending 

2. Analisa dengan metode elemen hingga 

dengan menggunakan software Simulasi 

Numeric 

3. Pembebanan diberikan pada poros dan 

roll bending. 

II. METODE PENELITIAN 

Analisis pada poros dan roll bending 

dengan metode elemen diperlukan untuk 

mengetahui tegangan dan regangan serta 

deformasi total pada poros dan roll 

bending[3]. Kemajuan teknologi saat ini 

sangat memungkinkan perancangan dan 

perhitungan dengan bantuan komputer. 

Dalam analisis ini, pemodelan dibuat 

mengunakan software Solid Works 2010. 

Untuk analisis Metode Elemen Hingga 

mengunakan simulasi Numerik 

Adapun diagram alir analisa distribusi 

tegangan total, tegangan geser maksimum 

dan deformasi total pada poros dan roll 

bending  dengan metode elemen hingga  

menggunakan software simulasi numeric 



Jurnal J-Innovation Vol. 5, No. 2, Desember 2016 

ISSN : 2338-2082 

 
 

15 

 

 
Gambar 2.1. Diagram alir 

Analisis dengan metode elemen hingga 

pada softwareSimulasi Numericdilakukan 

dengan urutan proses perhitungan  sebagai 

berikut : 

1. Modeling (menggambar model) 

2. Import model 

3. Menentukan tipe material 

4. Pembebanan ( penentuan jenis dan arah 

beban ) 

5. Meshing ( menentukan jumlah elemen 

dan koordinat nodal ) 

6. Analisis 

7. Menampilkan hasil yang didapat. 

 

1.  Sketsa Gambar Poros dan Roll Bending 

Pemodelan poros dan roll bending dikerjakan 

menggunakan SoftwareSolid works 2010 

 
Gambar 2.2 Sketsa poros 

Gambar  2.3 Sketsa rollbending 

 

2. Data Material 

Material yang digunakan untuk poros 

yaitu baja  Maleable cast iron dan material 

yang digunakan untuk rollbending baja AISI 

1020 yaitu  yang mana masing–masing data 

material dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

[1]. 

Tabel 2.1 Material untuk poros maleable cast iron 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Material untuk roll bending AISI 1020 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Perhitungan Gaya Pada Ulir 

Dimana d0 adalah diameter ulir 40, P adalah 

pitch, deadalah diameter dalam, jadi de= d0 – 

p = 40 – 7 = 33 mm [4]. 

d mean = 
2

3340
 = 36.5 mm(1) 
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koefisien ulir 

 Tan 
d

P


           (2)  

 Tan 
mm5,36.14,3

7
 = 0,06  

2. Perhitungan Pembebanan Pada Roll 

Bending 

Rumus untuk torsi pada ulir. Dimana D 

adalah panjang handle200 mm, F adalah 

Gaya tangan 130 N, d mean adalah 36,5 mm 

[6]. 

      T = F x 
2

D
  (3) 

            T tangan = F x 
2

D
 (4) 

T tangan = 130 x
2

200
 = 13000 N.mm 

Mencari gaya yang bekerja pada roll bending 

dengan mengunakan rumus torsi yang terjadi 

di ulir dimana torsi ulir sama dengan torsi 

tanggan [6]. 

 T = W 
2tan.tan1

tantan d

















 (5) 

Diamna T adalah torsi ulir, Wtp adalah gaya 

yang bekerja pada roll akibat tekanan pipa, 

dmean  adalah diameter rata-rata ulir, tan

adalah koefisien sudut ulir, tan  adalah 

koefisien gesekan 

 W tp =

2tan.tan1

tantan d

T

















 (6) 

W tp =

2

5,36

15,0.06,01

15,006,0

13000













 (7)  

  W tp= 3361.51 N 

Jadi gaya yang terjadi pada rollbending 

adalah W tp= 3361.51 N 

 

Perhitungan Pembebanan pada poros 

Dimana Wroll  adalah akibat tekanan pipa =  

3361.51 N, M adalah massa roll = 2,1233 kg, 

Wroll  adalah 2,1233 kg x 9,81, Wroll  adalah 

20,8296 NUntuk mendapatkan gaya pada 

poros dapat dihitung dengan persamaan 

berikut ini [2]: 

 F= W tp + W roll  .....(8)  

       = 3361.51 + 20,8296 

    F = 3382,339 N 

 

3. Analisis Dengan Metode Elemen 

Hingga 

Perhitungan tegangan dengan metode 

elemen hingga dilakukan dengan program 

simulasi numeric. Analisis dilakukan pada 

poros daerah konsentrasi tegangan paling 

tinggi yaitu pada ujung penekan dan roll 

bending di daerah konsentrasi tegangan 

paling tinggi yaitu pada alur roll yang 

bersentuhan dengan pipa. Gaya yang dapat 

dilakukan oleh manusia untuk memutar 

handle adalah 130 N [4]. 

 

 Pembebanan 

Pembebanan pada analisis ini, beban 

yang akan ditinjau pada  ujung poros yang 

dipasang roll bending. Dengan asumsi 

pembebanan gaya yang di hasilkan oleh 

manusia ditambah dengan gaya pada 

perhitungan ulir maka di hasilkan gaya 

sebesar   F = 3382,339 N. Pada rollbending 

Pembebanan yang terjadi pada permukaan 

yang terkena pipa. Yaitu sebesar    F = 

3361,51 N. 

 

 Meshing pada Porosdan Roll Bending 

Meshing adalah membagi komponen 

menjadi elemen-elemen kecilyang 

selanjutnya dianalisis dengan kondisi 

pembebanan dalam perhitungan [5]. Untuk 

analisa tiga dimensi dilakukan meshing pada 

seluruh rangkaian komponen pada poros 

dapat dilihat pada gambar 3.1 dan roll 

bending pada gambar 3.2 dengan Meshing 

halus yang dilakukan secara otomatis yang 

mempunyai  2290 elemen Tetrahedron 

dengan nodal 4111 pada porossedangakan 
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pada Roll bending 9771 elemen Tetrahedron 

dengan nodal 16573. 

 
Gambar 3.1 Meshing pada poros 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Meshing pada roll Bending 

 

 Distribusi Tegangan Geser Maksimum  

Distribusi tegangan geser maksimum 

yang terjadi adalah sebesar 135,3 Mpa 

,tegangan maksimum yang terjadi adalah 

pada ujung poros yang dipasang roll bending 

dapat dilihat pada gambar 3.3. Pada roll 

bendingDistribusi tegangan geser maksimum 

yang terjadi adalah sebesar  69,91 

Mpategangan maksimum yang terjadi pada 

permukaan yang terkena pipa dapat di lihat 

pada gambar 3.4. 

 
Gambar 3.3Distribusi tegangan geser maksimum 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4  Distribusi tegangan geser maksimum 

 
Gambar 3.5Distribusi tegangan normal 

 
Gambar 3.6 Distribusi tegangan normal 

 

 Distribusi Tegangan Normal  

Distribusi tegangan normal  yang terjadi 

pada poros rata-rata adalah  121.5 Mpa dapat 

dilihat pada gambar 3.5.Pada 

rollbendingdistribusi tegangan normal  yang 

terjadi rata-rata adalah  196,8  Mpa dapat 

dilihat pada gambar 3.6. Terdapat nilai plus 

dan min, nilai plusadalah benda tersebut 

mengalami tegangan akibat bengkokan yang 

terjadi karena tekanan dan berat 

rollbendingsedangkan nilai min logam 

mengalami regangan akibat lawan gaya dari 

tegangan. 

 

 Regangan maksimum 

 Distribusi  regangan  maksimum yang 

terjadi adalah sebesar  2,507 x10
-3

 Mpa. yang 

dapat terlihat pada gambar 3.7rengangan  

maksimum yang terjadi adalah pada ujung 

poros yang dipasang roll bending. 
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Gambar 3.7 Distribusi regangan  maksimum 

 Distribusi  regangan  maksimum yang 

terjadi pada rollbendingadalah sebesar  = 

9,088 x10
-3

 Mpa yang dapat dilihatt pada 

gambar 3.8, regangan  maksimum yang 

terjadi adalah pada permukaan yang 

tersentuh dengan pipa. 

 
 

Gambar 3.8Regangan  maksimum 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1.  Kesimpulan 

Tegangan dan regangan yang terjadi 

pada poros dan roll bendingmengakibatkan 

terjadinya pembengkokan pada poros yang 

diakibatkan oleh pembebanan yang di 

berikan pada poros sebesar  F = 3382,339 N, 

dan pembebanan pada roll bending yang 

terjadi pada permukaan yang terkena pipa. 

Yaitu sebesar F = 3361,51 N. dengan analisa 

softwaresimulasi Numeric hingga 

menghasilkan tegangan dan regangan yaitu : 

- Distribusi tegangan geser maksimum yang 

terjadi pada poros yang dipasang roll 

bending adalah  g max = 135,3 Mpa 

- Distribusi tegangan normal  yang terjadi 

pada poros adalah  normal  = 121,5  Mpa 

- Distribusi  regangan  maksimum yang 

terjadi pada poros adalah sebesar   max= 

2,507 x10
-3

 Mpa 

- Distribusi tegangan geser maksimum yang 

terjadi pada roll bending adalah  g max = 

69,91 Mpa 

- Distribusi tegangan normal  yang terjadi 

pada roll bending adalah  normal  = 196,8  

Mpa 

- Distribusi  regangan  maksimum yang 

terjadi pada roll bending adalah sebesar  
max= 9,088 x10

-3 
Mpa 

 Dengan hasil tersebut, poros dan  

rollbending dapat bekerja dengan aman, 

karena tegangan yang terjadi tidak melebihi 

harga tegangan yang terjadi pada poros dan 

roll. 

2.Saran 
Untuk menganalisis poros dan roll 

bending sebaiknya analisis yang dilakukan 

pada ketiga poros tersebut serta ketiga roll 

bending tersebut agar hasilya dapat  lebih 

spesifik dan akurat. 
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ABSTRACT 

Technology progress is closely related to human efficiency in doing their jobs, one of them is 

the parking system.The high frequency parking vehicle out of a parking space would allow a 

computer to replace the role of human. The researcher will make a system that can recognize 

license plate automatically and have security system toward the license plate itself. License 

plate recognizing system in this research uses template matching method. Data collection 

method was conducted in the afternoon and night to know the effect of light intensity level 

toward system performance. In the afternoon, there were 9 of 10 correctly identified test images 

(90% accuracy). However, at night there were 8 of 10 correctly identified test images (80% 

accuracy). As a result, the total of system accuracy in the identification process was 85%. In the 

angle test of 0⁰ and -15⁰were obtained an accuracy 16.7% and 6.7%, while in the other angles 

can't be identified correctly. In the distance test of 1m was obtained an accuracy 12.7%, 

whereas in the other distance testscannotbe identified correctly. In data security process, the 

identified test images (in this case as plaintext) will be encrypted using cryptography hill cipher 

algorithm. From 20 plaintext data, there were 20 data that encrypted correctly, in other words 

cryptography hill cipher algorithm accuracy in the system was 100%. 
 

Keywords: Cryptography hill cipher, License plate, Template matching. 

 

ABSTRAK 

Kemajuan teknologi berkaitan erat dengan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaannya, 

salah satunya adalah pada sistem perparkiran. Semakin tinggi frekuensi kendaraan yang keluar 

masuk suatu tempat parkir akan memungkinkan komputer untuk menggantikan peran manusia 

dalam melakukan pencatatan plat nomor kendaraan. Pada penelitian ini akan dibuat suatu 

sistem yang dapat mengenali plat nomor dan memiliki sistem keamanan terhadap data plat 

nomor itu sendiri. Sistem pengenalan plat nomor pada penelitian ini menggunakan metode 

template matching. Pengambilan data dilakukan pada saat siang dan malam hari. Pada 

pengambilan data siang hari, dari 10 citra uji terdapat 9 citra yang teridentifikasi dengan benar 

(akurasi 90%). Sedangkan pada malam hari, dari 10 citra uji terdapat 8 citra yang teridentifikasi 

dengan benar (akurasi 80%). Sehingga, total akurasi sistem dalam melakukan proses 

identifikasi adalah sebesar 85%. Pada uji sudut 0⁰ dan -15⁰ diperoleh nilai akurasi sebesar 

16,7% dan 6,7%, sedangkan pada sudut lainnya tidak dapat teridentifikasi dengan benar. Pada 

uji jarak 1m diperoleh nilai akurasi sebesar 12,7%, sedangkan pada uji jarak lainnya tidak ada 

yang teridentifikasi dengan benar. Pada proses keamanan data, citra yang telah teridentifikasi 

(dalam hal ini sebagai plaintext) akan dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi hill 
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cipher.Dari 20 data plaintext, terdapat 20 data yang terenkripsi dengan benar, dengan kata lain 

akurasi algoritma kriptografi hill cipher pada sistem adalah 100%.  
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I. PENDAHULUAN 

 
Seiring berkembang pesatnya kemajuan 

teknologi, kejahatan dan pelanggaran 
masyarakat terhadap aturan-atuaran yang 
telah ditentukan juga semakin rentan terjadi. 
Hal ini membutuhkan suatu sistem keamanan 
dengan tingkat efisiensi yang baik. Suatu 
sistem keamanan sangat dibutuhkan pada 
berbagai bidang, salah satunya adalah 
pengenalan atau pendeteksian plat nomor 
suatu kendaraan pada tempat parkir. Saat ini 
sistem yang digunakan dalam mencatat plat 
nomor masih banyak yang dilakukan secara 
manual. Hal ini akan memakan waktu dan 
tenaga kerja yang banyak sehingga 
mengurangi efisiensi, namun akan lebih 
mudah jika sistem indentifikasi ini dilakukan 
secara otomatis. Proses pengenalan karakter 
pada penelitian ini menerapkan metode 
template matching dengan cara 
membangdingkan obyek dengan database 
yang tersedia, sehingga menghasilkan output 
nomor kendaran bermotor berupa teks.  

Pada penelitian ini, pengambilan citra uji 
dilakukan pada saat siang dan malam hari 
untuk mengetahui pengaruh intensitas 
cahaya terhadap kinerja sistem. Selain itu 
juga dilakukan pengambilan citra uji dengan 
berbagai variasi sudut dan jarak untuk 
mengetahui posisi terbaik untuk identifikasi 
karakter. Pada penelitian sebelumnya yang 
berjudul “Recognition of Vehicle Number 
Plate Using Matab” [1], tidak ada variasi 
sudut dan jarak pada saat proses 
pengambilan citra uji. Citra uji diambil 
sejajar dengan posisi plat nomor. Selain itu, 
pada penelitian sebelumnya juga masih 
belum ada perbandingan intensitas cahaya 
yang digunakan pada saat pengambilan citra 
uji. 

Pengenalan plat nomor masih belum 
memiliki tingkat keamanan yang diharapkan. 
Semakin berkembang pesatnya teknologi 
memungkinkan suatu informasi dapat disalah 
gunakan oleh pihak-pihak tertentu dan 
menyebabkan kerugian bagi pemilik 
informasi, maka dari itu dibutuhkan suatu 
teknik penyandian data yang disebut 
kriptografi. Kriptografi merupakan seni 
dalam menyimpan atau merahasiakan pesan 
dari penerima yang tidak berhak, dalam hal 
ini pesan asli dari pengirim disebut plaintext 
dan pesan yang disembunyikan disebut 

ciphertext. Teknik kriptografi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah teknik 
hill cipher. Proses inti dari penelitian ini 
cukup sederhana, yaitu merubah input citra 
digital yang berupa gambar plat nomor 
kendaraan menjadi keluaran berformat teks, 
untuk selanjutnya data teks hasil keluaran 
tersebut akan di enkripsi untuk memberikan 
tingkat keamanan pada sistem. 
 

II. METODELOGI 

 

Metode Pada penelitian ini akan dianalisis 

proses pengenalan plat nomor suatu 

kendaraan bermotor menggunakan teknik 

pengolahan citra digital dengan metode 

template matching, kemudian hasil dari 

pengenalan tersebut nantinya akan dienkripsi 

menggunakan algoritma kriptografi hill 

cipher.  

 

1.  Blok Sistem  

 Tahapan pertama pada sistem adalah 

proses pengola-han citra digital untuk 

mengidentifikasi karakter plat nomor dengan 

menggunakan metode template matching. 

Karakter plat nomor yang telah teridentifikasi 

kemudian dilanjutkan dengan proses 

keamanan data menggunakan kriptografi hill 

cipher, sehingga keluaran dari sistem ini 

berupa karakter plat nomor kendaraan dalam 

bentuk ciphertext. Data hasil keluaran dari 

sistem ini selanjutnya akan diuji dan 

dianalisis. Diagram blok sistem dapat dilihat 

pada gambar 1. 

 

2.  Flowchart Penelitian  

 Pada sistem dipenelitian ini dibagi 

menjadi dua tahapan. Tahapan pertama 

adalahtahapan Identifikasi dan kedua 

merupakan tahapan penyandian karakter plat 

nomor. Flowchart sistem dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 Pada proses identifikasi, bahan sebagai 

masukan berupa citra uji dan database 

karakter. Proses pre-processing citra meliputi 

resizing, grayscaling, filtering, dilasi, erosi, 

dll. Citra hasil pre-processing dilanjutkan 

dengan proses ekstraksi karakter untuk 

mendapatkan enam karakter plat nomor. 

Citra hasil Ekstraksi diproses dalam sebuah 
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metode yang dinamakan metode template 

matching. Metode template matching pada 

penelitian ini adalah template matching 

correlation. Pada metode ini dilakukan 

perbandingan citra uji dengan database dan 

tahapan Identifikasi dan kedua merupakan 

tahapan penyandian karakter plat nomor. 

Flowchart sistem dapat dilihat pada gambar 

2. 
 Pada proses identifikasi, bahan sebagai 
masukan berupa citra uji dan database 
karakter. Proses pre-processing citra meliputi 
resizing, grayscaling, filtering, dilasi, erosi, 
dll. Citra hasil pre-processing dilanjutkan 
dengan proses ekstraksi karakter untuk 
mendapatkan enam karakter plat nomor. 
Citra hasil Ekstraksi diproses dalam sebuah 
metode yang dinamakan metode template 
matching. Metode template matching pada 
penelitian ini adalah template matching 
correlation. Pada metode ini dilakukan 
perbandingan citra uji dengan database dan 
akan dipilih database yang memiliki nilai 
korelasi yang paling tinggi. Nilai korelasi 
antara citra uji dan citra pada database dapat 
ditentukan dengan menggunakan persamaan 
sebagai berikut [2]. 

 
 
 
Keterangan : 
r = nilai korelasi antara dua buah matriks 
xik = nilai pixel ke-k pada matriks i 
xjk = nilai pixel ke-k pada matriks j 
xi = rata-rata nilai pixel matriks i 
xj = rata-rata nilai pixel matriks j 
n = jumlah pixel pada suatu matriks 
 
 Pada proses keamanan data, metode 
yang digunakan adalah metode kriptografi 
hill cipher. Pada algoritma ini dibutuhkan 
masukan plaintext dan kunci (key). Plaintext 
disini merupakan karakter hasil pengenalan 
plat nomor, sedangkan kunci yang digunakan 
berupa matrik 2x2 yang memiliki determinan 
1 atau -1. Langkah pertama adalah 
inisialisasi variabel yang dilanjutkan dengan 
mengkonversi plaintext kedalam nilai ASCII. 

Proses berikutnya adalah mengalikan 
plaintext dengan kunci kemudian dimodulo 
dengan 95, karena karakter pada ACII yang 
digunakan adalah 95. Hasil dari proses 
modulo selanjutnya dijumlahkan dengan 32, 
karena 32 karakter awal pada ASCII tidak 
digunakan. Nilai yang didapat dari proses 
perhitungan kemudian dikonversi kebentuk 
karakter kembali, karakter inilah yang 
kemudian ditampilkan sebagai output dari 
sistem. 
 

. Gambar 1. Blok sistem penelitian 

 
 

 
Gambar 2.Flowchart system 

 
 

 
(a)           (b) 

Gambar 3. (a) Flowchart proses identifikasi karakter,  
(b)Flowchart proses enkripsi karakter 

 
3.  Pengambilan Data 



Jurnal J-Innovation Vol. 5, No. 2, Desember 2016 

ISSN : 2338-2082 
 

 

23 

 

 Data pada penelitian ini adalah citra plat 
nomor kendaraan roda 4 yang memiliki 
jumlah karakter 6 dan memenuhi standar 
kepolisian RI. Pengambilan data dilakukan 
saat siang dan malam hari pada kondisi 
terbuka. Pengambilan data menggunakan 
kamera cannon 1100D beresolusi 12MP. 
Pengambilan data dibagi menjadi 2 tahapan, 
Tahapan pertama sebanyak 20 citra 
yangdiambil dengan posisi kamera sejajar 
dengan obyek dengan jarak 1m. Pada kedua 
dilakukan pengambilan data sebanyak 6 citra 
(3 citra diambil saat siang hari dan 3 citra 
diambil saat malam hari). Pada setiap plat 
nomor diambil berdasarkan sudut-sudut dan 
jarak yang telah ditentukan pada gambar 4. 

 

 
Gambar4. Skema pengambilan data untuk uji sudut  

 dan jarak 

 Pada gambar 4 terdapat titik-titik 
berwarna biru, pada titik-titik tersebut 
merupakan posisi pengambilan citra plat 
nomor. Pada setiap plat nomor yang diuji 
nantinya akan diambil gambar sebanyak 55 
citra uji dari berbagai sudut dan jarak sesuai 
dengan skema. Sudut pengambilan gambar 
adalah -75º, -60 º, -45º, -30º, -15º, 0º, 15º, 
30º, 45º, 60º, dan 75º terhadap plat nomor 
yang diuji. Pada masing-masing sudut 
dilakukan pengambilan data sebanyak 5 kali 
dengan jarak yang berbeda-beda, yaitu 1m, 
2m, 3m, 4m, dan 5m. Pada setiap 
pengambilan gambar, jarak kamera dengan 
tanah adalah 0,5m. 
 
4.  Pengujian Data 
 Pengujian hasil identifikasi plat nomor 
dilakukan dengan cara melakukan 
perbandingan antara karakter plat nomor 
(image) dengan karakter plat nomor (text). 
Jumlah data benar nantinya akan dihitung 
terhadap jumlah total dari citra uji yang 
digunakan. Sedangkan pada proses enkripsi, 
pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan keluaran dari sistem total 
yang berupa ciphertext dengan karakter 
ciphertext yang dihitung secara manual.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1 Analisa Sistem Pengenalan Plat Nomor 

Meng- gunakan Metode Template 

matching 
  Pada proses identifikasi dibutuhkan 

beberapa tahapan untuk mendapatkan 

karakter-karakter yang diinginkan. Berikut 

beberapa tahapan yang harus dilakukan. 

 

1.1 Input Citra  

Pada penelitian ini citra yang digunakan 

berwarna RGB dengan format .jpg dengan 

ukuran pixel yang beragam, mulai dari 

311x181 pixel hingga 748x415 pixel.  

 

1.2Pre-processing Image  

Pada Pre-processing citra terdiri dari 

beberapa proses pengolahan citra, 

diantaranya adalah resizing image, 

grayscaling, dilation, erosi, dll. 

a. Grayscalling 

Pada citra grayscale hanya memiliki 

satu nilai kanal pada setiap pixelnya, artinya 

nilai red, green ,danblue adalah sama besar.  

b. Median Filtering 

Konsep dasar median filter adalah 

memilih nilai tengah dari nilai-nilai pixel 

tetangganya. Pada penelitian ini digunakan 

matriks ketetanggaan 3x3. Kualitas hasil 

filtering diukur menggunakan MSE dan 

PSNR. MSE (Mean Squared Error) 

merupakan selisih antara citra asli dengan 

citra hasil filtering. Sedangkan PSNR (Peak 

Signal to Noise Ratio) merupakan parameter 

yang digunakan untuk mengetahui kualitas 

citra hasil filtering. Berikut Persamaan yang 

digunakan untuk mencari nilai MSE dan 

PSNR [3]. 

 
N

2 
merupakan hasil perkalian panjang dan 

lebar citra. F(i,j) merupakan citra hasil 

filtering, dan f(i,j) adalah citra asal. 
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Jika dilakukan perbandingan antara 

data siang dan malam hari, kualitas citra 

hasil filtering pada siang hari cenderung 

lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

rata-rata PSNR pada siang hari lebih tinggi. 

Nilai MSE yang lebih rendah pada siang hari 

juga menunjukkan bahwa kualitas citra saat 

pengambilan data siang hari lebih baik. 

Berikut hasil perhitungan nilai MSE dan 

PSNR pada pengambilan data tahap 1 

 
Tabel 1. Hasil Pengukuran MSE dan PSNR  

(Siang Hari) 

No. No plat MSE PSNR (dB) 

1 W454RK 0,9618 48,3000 

2 P329QI 0,3329 52,9081 

3 P838TO 1,1845 47,3953 

4 P215CA 0,2030 55,0562 

5 P750NL 0,8577 48,7974 

6 P805KU 1,0694 47,8396 

7 P657ZS 0,4584 51,5181 

8 P973VO 0,8888 48,6429 

9 P875TL 2,8463 43,5880 

10 P759DJ 0,8403 48,8863 

Rata-rata 0,9643 49,2932 

 
Tabel 2. Hasil Pengukuran MSE dan PSNR  

(Malam Hari) 

No. No plat MSE PSNR (dB) 

1 P847DH 0,9629 48,2963 

2 P742KL 0,6233 50,1840 

3 P1927S 0,9626 48,2936 

4 P759KL 0,6267 50,1603 

5 N11NDY 1,2945 47,0097 

6 P422KA 0,4568 51,5336 

7 P446DK 0,8770 48,7007 

8 P882TL 1,9306 45,2740 

9 N782DI 0,9184 48,5006 

10 P960DG 0,3715 52,4309 

Rata-rata 1 48,341 

 

c. Dilasi dan Erosi 

Dilasi merupakan proses pembesaran 

batas dari obyek citra uji sehingga obyek 

akan terlihat lebih besar. Sedangkan pada 

proses erosi, pixel-pixel pada batas obyek 

dikurangi bahkan dihilangkan.  

 

d. Konvolusi  

Pada penelitian ini, teknik konvolusi 

dilakukan dua kali yang bertujuan untuk 

mendeteksi tepi. Tepi-tepi yang di deteksi 

pada obyek akan terlihat lebih terang. 

 

e. Binerisasi 

Citra biner merupakan sebuah citra 

yang memiliki 2 nilai derajat keabuan, yaitu 

warna hitam dan putih. Pixel berwarna hitam 

bernilai 1 dan pixel berwarna putih bernilai 0.  

 

f. Thining 

Thining (penipisan) bertujuan untuk 

mereduksi obyek menjadi lebih kecil atau 

menjadi rangka saja. Tujuan penipisan untuk 

mengurangi bagian-bagian yang tidak perlu. 

g. Seleksi Obyek 

Pada tahapan terakhir pre-processing 

image, dilakukan proses seleksi obyek. Pada 

proses ini, obyek yang memiliki luasan 

kurang dari 100 pixel akan dihilangkan dari 

citra.  

1.3 Ekstraksi Karakter 

Pada proses ekstraksi karakter, sistem 

akan melakukan segmentasi karakter yang 

berjumlah 6 karakter. Pencarian karakter 

dilakukan dengan cara membandingkan 

dimensi dan titik koordinat karakter satu 

dengan lainnya. Keenam karakter pada plat 

nomor memiliki dimensi tinggi yang sama, 

hal ini dapat mempermudah peoses pencarian 

karakter. Sedangkan koordinat karakter pada 

plat nomor memiliki koordinat yang sama 

antara karakter satu dengan yang lainnya. 

Koordinat yang dimaksud adalah koordinat 

pada sumbu y. Pada penelitian ini, teknik 

template matching yang digunakan 

adalahtemplate matching correlation. Metode 

template matching correlation adalah metode 

pencocokan antara citra uji dengan citra 

database dimana hasil pencocokan tertinggi 

akan diputuskan menjadi keluaran dari 

sistem. Jika dilakukan perbandingan, nilai 

korelasi pada siang hari memiliki nilai yang 

lebih tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 

0,6834, sedangkan pada malam hari memiliki 

nilai 0,6492. Pada data tabel 3 dan 4 terdapat 

beberapa data yang tidak teridentifikasi 
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dengan benar. Hal ini dikarenakan citra hasil 

proses ekstraksi karakter yang kurang baik 

sehingga citra hasil ekstraksi lebih 

menyerupai karakter lain. 

 

 

1.4 Template matching 
Tabel 3. Nilai Korelasi Tertinggi Antara Citra Hasil Ekstraksi dengan Citra Database pada Siang Hari 

No. No. Plat 
Nilai Korelasi Tertinggi pada Karakter Plat Nomor Ke- Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 

1. W454RK 0.3648 0.5455 0.4974 0.5470 0.7009 0.5558 0,5352 

2. P329QI 0.8872 0.7616 0.7748 0.8702 0.8054 0.4913 0,7651 

3. P838TO 0.6576 0.8258 0.7642 0.6972 0.7608 0.7917 0,7495 

4. P215CA 0.7910 0.6517 0.5233 0.4879 0.6834 0.6619 0,6332 

5. P750NL 0.6879 0.6679 0.4639 0.7579 0.5596 0.8478 0,6641 

6. P805KU 0.6663 0.6971 0.7834 0.4055 0.6279 0.7255 0,6509 

7. P657ZS 0.8003 0.7326 0.4617 0.7139 0.7227 0.5783 0,6682 

8. P973VO 0.7695 0.7760 0.7238 0.7400 0.7469 0.7364 0,7488 

9. P875TL 0.7370 0.7316 0.6203 0.4254 0.8797 0.8130 0,7012 

10. P759DJ 0.7583 0.7758 0.5573 0.7994 0.5956(O) 0.8231 0,7183 

Rata-rata 0,6834 

Keterangan. Data berwarna merah merupakan data yang tidak dapat diidentifikai dengan benar 
Tabel 4. Nilai Korelasi Tertinggi Antara Citra Hasil Ekstraksi dengan Citra Database pada Malam Hari 

No. No. Plat 
Nilai Korelasi Tertinggi pada Karakter Plat Nomor Ke- Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 

1. P847DH 0.7714 0.7889 0.4429 0.8190 0.5846 0.6467 0,6756 

2. P742KL 0.6402 0.7251 0.5536 0.5775 0.5506 0.6851 0,6220 

3. P1927S 0.6991 0.4616 0.7218 0.6050 0.7159 0.5435 0,6245 

4. P759KL 0.7221 0.6239 0.5611 0.7495 0.4764 0.7003 0,6389 

5. N11NDY 0.2892 0.4682 0.5148 0.6386 0.5214 0.8254 0,5429 

6. P422KA 0.8141 0.5419 0.6151 0.6421 0.7074 0.7689 0,6816 

7. P446DK 0.7598 0.5107 0.5472 0.7400 0.7068 0.5768 0,6402 

8. P882TL 0.4748 0.7286(0) 0.6423 0.5996 0.8047 0.9111 0,6935 

9. N782DI 0.6322 0.6382 0.8173 0.5156 0.7434 0.5279 0,6458 

10. P960DG 0.7328 0.7798 0.8281 0.7975 0.6089(B) 0.6169(C) 0,7273 

Rata-rata 0,6492 

Keterangan. Data berwarna merah merupakan data yang tidak dapat diidentifikai dengan benar 

1.5 Hasil Pengujian Data Sistem Pengenalan Nomor Plat Menggunakan Metode Templat 

Matching 

a. Pengambilan Data Tahap 1 

Tabel 5. Hasil Pengambilan Data pada Siang Hari 

No. Citra Nomor Plat Dikenali Sebagai Ket. 

1. 
 

W454RK W454RK Benar 

2. 
 

P329QI P329QI Benar 

3. 
 

P838TO P838TO Benar 

4. 
 

P215CA P215CA Benar 

5. 
 

P750NL P750NL Benar 

6. 
 

P805KU P805KU Benar 

7. 
 

P657ZS P657ZS Benar 
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8. 
 

P973VO P973VO Benar 

9. 
 

P875TL P875TL Benar 

10. 
 

P759DJ P759OJ Salah 

Akurasi 90% 

Keterangan. Karakter berwarna merah merupakan karakter yang tidak dapat diidentifikai dengan benar 

 

Tabel 6. Hasil Pengambilan Data pada Malam Hari 

No Citra Nomor Plat Dikenali Sebagai Ket. 

1. 
 

P847DH P847DH Benar 

2. 
 

P742KL P742KL Benar 

3. 
 

P1927S P1927S Benar 

4. 
 

P759KL P759KL Benar 

5. 
 

N11NDY N11NDY Benar 

6. 
 

P422KA P422KA Benar 

7. 
 

P446DK P446DK Benar 

8. 
 

P882TL P082TL Salah 

9. 
 

N782DI N782DI Benar 

10. 
 

P960DG P960BC Salah 

Akurasi 80% 

 
Keterangan. Karakter berwarna merah merupakan karakter yang tidak dapat diidentifikai dengan benar 

Tabel 7. Data Hasil Uji Sudut 

Sudut 

(º) 

Jumlah 

citra 

uji 

Jumlah citra teridentifikasi 

benar Total 
Akurasi 

(%) 
siang malam 

-75 30 - - - 0 

-60 30 - - - 0 

-45 30 - - - 0 

-30 30 - - - 0 

-15 30 1 1 2 6,7 

0 30 3 2 5 16,7 

15 30 - - - 0 

30 30 - - - 0 

45 30 - - - 0 

60 30 - - - 0 

75 30 - - - 0 

 

 

Tabel 8. Jumlah Hasil Uji Jarak 

Jarak 

(m) 

Jumlah 

Citra Uji 

Jumlah citra yang 

teridentifikasi benar 
Total 

Akurasi (%) 
siang malam 

1 55 4 3 7 12,7 
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2 55 - - - 0 

3 55 - - - 0 

4 55 - - - 0 

5 55 - - - 0 

 
 
 
 
 

2.Analisa Algoritma Hill Cipher pada 

Sitem Keamanan Plat Nomor 

Kendaraan 
Pada penelitian ini, teknik keamanan 

data yang digunakan adalah algoritma 

kriptografi hill cipher. Pada algoritma ini, 

teknik yang digunakan adalah teknik 

perkalian matriks dan berbagai operasi 

aritmatika. Berikut langkah-langkah proses 

enkripsi data [4]. 

2.1 Konversi Plaintext Kedalam Nilai ASCII  

 Plaintext “W454RK” memiliki hasil 

konversi ASCII “87 52 53 52 82 75”, dengan 

bentuk matriks sebagai berikut. 

 
2.2 Proses Komputasi 

Pada penelitian ini digunakan kunci 

matriks ordo 2x2 dengan determinan 1 atau -

1. 

 
 

C = ((KxP) mod 95) + 32      (7) 

 
Penjumlahan angka 32 dan modulo 95 

digunakan karena terdapat 32 karakter awal 

tabel ASCII yang tidak digunakan, dan 

hanya menggunakan 95 karakter terakhir. 

 

2.3 Konversi Ciphertext Kedalam Karakter 

ASCII  

Hasil proses komputasi, ciphertext 

masih dalam bentuk nilai, sehingga 

diperlukan proses konversi ke bentuk 

karakter.  

 dikonversi menjadi   

Maka, hasil enkripsi algoritma kriptografi hill 

cipher dari nomor plat “W454RK” adalah 

“T!T^kJ”  

2.4 Hasil Pengujian Algoritma Kriptografi 

Hill Cipher 

 
Tabel 9. Data Pengujian kriptografi Hill Cipher Siang 

Hari 

No 
Plain 

text 

Cipher 

text 

(keluara

n sistem) 

Cipher 

text 

(manual) 

Ket. 

1 
W454R

K 
T!T^kJ T!T^kJ Benar 

2 P329QI SwYeiE SwYeiE Benar 

3 P329QI X"XdoT X"XdoT Benar 

4 P215CA RuU\a' RuU\a' Benar 

5 P750NL W PVlH W PVlH Benar 

6 P805KU X"U[uW X"U[uW Benar 

7 P657ZS V}Wdsb V}Wdsb Benar 

8 P973VO Y$S^oV Y$S^oV Benar 

9 P875TL X"UblN X"UblN Benar 

10 P759OJ W YhjE W YhjE Benar 

Akurasi 100% 

 
Tabel 10. Data Pengujian kriptografi Hill Cipher Malam 

Hari 

No 
Plain 

text 

Cipher 

text 

(keluaran 

sistem) 

Cipher 

text 

(manual

) 

Ket. 

1 P847DH X"Wch6 X"Wch6 Benar 

2 P742KL W RYlE W RYlE Benar 

3 P1927S QsR^s? QsR^s? Benar 

4 P759KL W YhlE W YhlE Benar 

5 N11NDY Qqn/yX Qqn/yX Benar 

6 P422KA TyRWa/ TyRWa/ Benar 

7 P446DK TyVak< TyVak< Benar 

8 P082TL PqR]lN PqR]lN Benar 

9 N782DI W}R]i8 W}R]i8 Benar 

10 P960BC Y$PWc* Y$PWc* Benar 

Akurasi 100% 

Pengujian akurasi dari proses kriptografi 

hill cipher dilakukan dengan cara melakukan 

perbandingan antara keluaran akhir pada 

sistem dengan hasil perhitungan manual. 
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Berdasarkan pada data tabel 9 dan tabel 10, 

terdapat 20 data benar dari total 20 data uji, 

atau dengan kata lain sistem algoritma 

kriptografi hill cipher ini memiliki tingkat 

akurasi 100%.Pengambilan data pada siang 

ataupun malam hari tidak berpengaruh pada 

sistem enkripsi algoritma hill cipher.  

 

IV.   KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pengambilan dan 

analisis data dari penelitian ini dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan tabel 5 dan tabel 6, tingkat 

intensitas cahaya saat pengambilan data 

dapat menentukan akurasi pengenalan 

karakter plat nomor. Pada pengambilan 

data tahap 1 diperoleh tingkat akurasi 

pada siang hari sebesar 90% dan pada 

malam hari sebesar 80%, sehingga total 

akurasi sebesar 85%. Pada pengambilan 

data tahap 2, sudut 0⁰ merupakan sudut 

terbaik untuk proses identifikasi karakter. 

Pada uji sudut 0⁰ diperoleh nilai akurasi 

sebesar 16,7% dan pada uji sudut -15⁰ 
memiliki nilai akurasi sebesar 6,7⁰. 
Sedangkan pada uji sudut lainnya tidak 

ada citra uji yang teridentifikasi dengan 

benar. Pada uji jarak, jarak 1m 

merupakan jarak paling ideal untuk 

mendapatkan nilai akurasi yang terbaik 

dengan nilai akurasi sebesar 12,7%. 

Sedangkan pada jarak lainnya tidak ada 

citra uji yang teridentifikasi dengan 

benar. 

2. Berdasarkan tabel 9 dan tabel 10  pada 

data hasil proses enkripsi kriptografi hill 

cipher, dari 20 data uji yang digunakan 

terdapat 20 data uji yang berhasil 

dienkripsi dengan benar, atau dengan 

kata lain sistem ini memiliki tingkat 

akurasi sebesar 100%. 

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya 

adalah: 

1. Perbandingan metode yang digunakan 

pada proses pengenalan karakter ataupun 

pada proses keamanan data untuk 

mengetahui kelemahan dan kelebihan 

masing-masing metode 

2. Sistem pengenalan pada plat nomor dapat 

mengidentifikasi jumah karakter plat 

nomor yang beragam. 

3. Peningkatan akurasi pada sudut-sudut dan 

jarak-jarak yang bervariasi 
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ABSTRACT 
Monitoring of water level as aflood disaster early warning based on SMS uses arduino as a 

controller of all systems. electronic devices that have important roles in this system consistof 

probe sensors as the altitude and low tidedetector, GSM SIM 900A module as a sending 

mediator to handphone, and arduino as a system controller. The Warning information consists 

of standby-1 for the water level of 0cm-20cm, standby-2 for the water level of 20cm-30cm, and 

standby-3 for water level 30cm-50 cm. The three water levels are detected by the probe sensor. 

When the water touches the sensor, the sensor sends the data to be processed by arduino, then 

arduino commands GSM SIM 900A Module to send SMS to handphone in the form of water 

level warning and status. Besides sending the SMS as a warning status, arduino also send a 

warning signal in the form of buzzer sound when water level is in standby-2 and standby-3. 
 

ABSTRAK 

Monitoring level ketinggian Air sebagai peringatan dini bencana banjir berbasis SMS ini 

menggunakan arduino sebagai pengontrol semua sistem, perangkat elektronik yang berperan 

penting dalam sistem ini terdiri dari sensor probe sebagai pendeteksi ketinggian dan surut air, 

modul GSM SIM 900A sebagai media pengirim ke Handphone dan arduino yang berfungsi 

sebagai sistem pengendaliannya. Informasi peringatan yang dikirim oleh sistem terdiri dari 

siaga-1 untuk tingkat level ketinggian air dari 0cm-20cm, siaga-2 disaat level ketinggian air 

20cm-30cm dan siaga-3 untuk level ketinggian air 30cm-50cm. Ketiga level tersebut  masing-

masing dideteksi oleh sensor probe, pada saat air mengenai sensor, maka sensor akan 

mengirimkan data yang akan di proses oleh arduino, kemudian arduino akan memerintahkan 

Modul GSM SIM 900A untuk mengirim SMS ke handphone berupa peringatan ketinggian air, 

dan status, selain mengirim SMS sebagai status peringatan, arduino juga memberikan sinyal 

peringatan berupa bunyibuzzer disaat level airberada pada range siaga-2 dan siaga-3. 

 

Kata kunci : Ketinggian Air, Peringatan Dini,SMS, Arduino, Sensor Probe, Modul GSM SIM 

900A, buzzer. 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan wilayah yang 

rentan terkena bencana banjir, terutama pada 

musim hujan. Banjir dapat terjadi akibat 

volume air yang berada di sungai melebihi 

badan sungai. Banyak dampak yang 

ditimbulkan oleh banjir, tidak hanya kerugian 

secara material, banjir juga dapat 

menimbulkan korban jiwa. Dampak dari 

banjir dapat dikurangi jika masyarakat lebih 

siap dalam menghadapi adanya banjir 

tersebut. Salah satu caranya adalah dengan 

menyebarkan informasi mengenai peringatan 

dini terhadap bencana banjir secara cepat ke 

masyarakat. 

Salah satu media yang dapat digunakan 

untuk menyebarkan informasi adalah dengan 

memanfaatkan jaringan komunikasi berbasis 
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Short Message Service (SMS). Saat ini 

banyak sekali website/blog yang 

menyediakan informasi bencana secara 

langsung, namun hal tersebut terasa kurang 

efektif karena komputer (PC) dan laptop 

tidak bisa bersifat mobile seperti halnya 

handphone.  Dengan semakin banyak nya 

masyarakat yang menggunakan handphone 

makamenjadi suatu alasan bahwa salah satu 

alternatif penyampaian informasi peringatan 

dini bencana yang cepat dan efisien dapat 

dilakukan dengan menfaatkan aplikasi 

jaringan komunikasi Short Message Service 

(SMS), Sehingga dengan demikian dapat 

menambah kesiapan masyarakat dalam 

mengantisipasi dan menghadapi datangnya 

bencana banjir. 

Pada perancangan ini menerapkan 

peringatan dini banjir dengan menggunakan 

teknologi yang sesuai. Sensor Probe 

diintegrasikan dengan arduino untuk 

mendeteksi ketinggian air serta  

memaksimalkan sistem dalam pembacaan 

ketinggian air. Agar pemantauan ketinggian 

air dapat dilakukan di manapun dan 

kapanpun maka sistem ditambahkan modul 

GSM SIM 900Asehingga nilai ketinggian air 

dan peringatan bisa dipantau melalui pesan 

singkat, selain itu sistem dapat secara 

otomatis mengirimkan pesan peringatan dan 

tinggi air jika ketinggian air masuk pada 

level SIAGA I, SIAGA II dan Awas Banjir.  

Sistem ini secara keseluruhan sudah cukup 

baik dalam memonitor ketinggian air dan 

selanjutnya dapat diimplementasikan pada 

lingkungan yang sebenarnya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

1.  Arduino Uno 

Arduino Uno adalah sebuah board 

mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328. Arduino UNO mempunyai 13 

pin digital input/output (6 diantaranya dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 input 

analog, sebuah osilator kristal 16 MHz, 

koneksi USB, power jack, ICSP header dan 

tombol reset.  Arduino Uno memuat semua 

yang dibutuhkan untuk menunjang 

mikrokontroler,  sehinggamudah 

menghubungkannya ke sebuah komputer 

dengan menggunakan kabel USB atau 

mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke 

DC atau menggunakan baterai untuk 

memulainya. Berikut gambar dari Arduino 

Uno [1]. 

 
Gambar 1. Board Arduino UNO [1] 

2. Sensor Probe 

Sensor probe adalah sebuah sensor yang 

berfungsi sebagai pendeteksi level air, cara 

kerjanya ialah apabila probe positif dan 

probe negatif menyentuh air maka probe 

tersebut akan terjadinya short sircuit, sensor 

probe menggunakan kawat tembaga yang 

sebagai probe nya. Terdapat 4 kawat 

tembaga, 3 kawat tembaga untuk mendeteksi  

ketinggian air dan 1 kawat tembaga sebagai 

ground. 

Apabila salah satu kawat tembaga 

tersebut belum menyentuh air, maka kawat  

tembaga berlogika 1. Sedangkan apabila 

salah satu dari kawat tembaga tersebut telah 

menyentuh air, maka kawat tembaga tersebut 

berlogika 0. Kedua dari kawat tembaga 

tersebut  terhubung dengan Port Output pada 

arduino. Adapun kompone-komponen yang 

digunakan dalam pembuatan sensor probe 

yaitu sebagai berikut. 
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Gambar 2. Sensor Probe  

3.    PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian ini penulis akan 

menjelaskan bagaimana monitoring level 

ketinggian air bekerja di mana dalam 

perancangan ini diperlukan sistematika dan 

prosedur yang sesuai agar alat dapat 

berpungsi sesuai dengan di kehendaki. 

 

1. Blok Diagram 

 
Gambar 3.Blok diagram sistem 

Pada blok diagram diatas ada 

beberapa keterangan yang dicantumkan 

antara lain: 

1. Sensor probe berpungsi mengukur 

ketinggian air dengan menggunakan 

tiga variasi yaitu siaga 1, siaga 2 dan 

awas banjir / surut air.  

2. Arduino Uno mengatur semua sistem 

3. Modul GSM SIM 900A sebagai 

media pengiriman sms. 

4. Buzzer berfungsi sebagai indikator 

permulaan sistem dan aktif pada saat 

siaga ke 2 dan ke 3. 

5. Handphone sebagai alat komunikasi 

yang dapat menerima      informasi. 

4.  Prinsip Kerja Alat 

Pada perancangan ini akan dibahas 

mengenai proses alur sistem kerja monitoring 

level ketinggian air sebagai peringatan dini 

bencana banjir berbasis SMS ini 

menggunakan penjelasan secara diagram alur 

(flowchart). pada  flowchart dibawah ini ada 

beberapa keterangan yang dicantumkan 

antara lain; pada saat sensor probe mulai 

mengukur ketinggian dan surut air, jika nilai 

sudah diketahui maka hasil pengukuranya 

akan di proses ke arduino dan 

memerintahkan modul GSM SIM 900A 

untuk mengirim pesan kehandphone. 

5.  Flowchart  
start

Inisialisasi sensor 

dan variabel

Pembacaan 

sensor

Sensor 

level 1 = 0

Sensor 

level 2 = 0

SMS peringatan 

siaga 1

SMS peringatan 

siaga 2 & buzzer

Sensor 

level 3 = 0

SMS peringatan 

siaga 3 & buzzer

A = 1

B = 1

C = 1

Sensor 

level 3 = 1

SMS peringatan 

Air surut ke level 2

Sensor 

level 2 = 1

Sensor 

level 1 = 1

SMS peringatan 

Air surut ke level 1

SMS peringatan 

Air normal

END

TIDAK

YA

YA

YA

TIDAK

TIDAK

YA

YA

YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

YA

TIDAK

 
Gambar 4.Flowchart 

Keadaan awal sebelum air mengenai 

sensor dimana nilai pada sensor berlogika 

1dan pada saat air sudah mengenai  sensor 

berlogika 0. pada saat nilai nya sudah 

diketahui maka arduino akan memproses 

data dan Arduino akan memerintahkan 

Modul GSM SIM 900 A untuk mengirim kan 

pesan singkat (SMS) ke Handphone. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Pengujian Sistem 

Setelah perancanaan dan pembuatan 

sistem maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan pengujian alat dan analisa 

terhadap alat yang telah dibuat,pengujian alat 

terdiri dari arduino uno, Sensor Probe, 

Modul GSM SIM 900A dan pengujian 

keseluruhan. 
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2.  Pengujian Arduino Uno 

 

 
Gambar 5. Pengujian board arduino I/O 

Tabel 1. Pengujian port arduino uno 

No 

pin 

Tegangan

(Volt) 

Data 

Serial 

(BIN) 

Keterangan 

Kondisi 

0 4,8 1 High 

1 4,7 1 High 

2 4,9 1 High 

3 0 0 Low 

4 4,9 1 High 

5 4,9 1 High 

6 4,9 1 High 

7 0 1 High 

8 4,9 0 High 

9 4,9 1 High 

10 4,9 1 High 

11 4,9 1 High 

12 0 0 Low 

13 0 0 Low 

  

3.  Pengujian Buzzer ke Arduino 

Buzzer sebagai indikator simulasi awal 

peringatan bahwa sistem siap dijalankan dan 

buzzer juga dipakai pada saat level kedua dan 

ketiga sebagai indikator peringatan,  adapun  

pin yang digunakan di arduino yaitu pin 12. 
 

Tabel 2.Pengujian  teganganbuzzer 

Komponen 

Elektronik 

Tegangan 

(Volt) Keterangan 

Buzzer 
0 OFF 

4,2 ON 

 

4.  Pengujian sensor probe 

Sensor probe ini memiliki dua kondisi 

yang berbeda yaitu kondisi high dan kondisi 

low. Sensor high (target level 

mencapai)terdeteksi apabila terjadinya short 

circuit antara common dan sensor high lalu 

mengirimkan  sinyal input kepada arduino 

dan arduino akan memerintahkan GSM 

untuk mengirim pesan ke handphone berupa 

ketinggian dan surut air. 

 

 
Gambar 6. Pengujian sensor Probe 
 

Tabel 3.Data pengujian sensor pada saat siaga 1 

Sensor 
Siaga 1 

Tegangan 

(Volt) Keterangan 

Sensor 1 0 ON 

Sensor 2 2,71 OFF 

Sensor 3 2,90 OFF 

 
Tabel 4.Data pengujian sensor pada saat siaga 2 

Sensor 
Siaga 2 

Tegangan 

(Volt) Keterangan 

Sensor 1 0 ON 

Sensor 2 0 ON 

Sensor 2 2.90 OFF 

 
Tabel 5.Data pengujian sensor pada saat siaga 3 

Sensor 
Siaga 3 

Tegangan 

(Volt) Keterangan 

Sensor 1 0 ON 

Sensor 2 0 ON 

Sensor 3 0 ON 

 

5.  Pengujian Modul GSM SIM 900A 

Pengujian  yang dilakukan pada modul 

GSM diharapkan bisa mengirim SMS kepada 

operator untuk mengetahui ketinggian level 

dan surut air disungai. 
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Gambar 7. Pengujian modul GSM SIM 900A 

 

Gambar 8. Hasil pengujian pengiriman SMS 

5. Pengujian Sistem Keseluruhan 

Sistem pengujian yang dilakukan pada 

setiap alat akan menghasilkan sebagaimana 

sistem  masing-masing bekerja dan pada saat 

sistem  telah sesuai maka pengujian 

keseluruhan akan dilakukan untuk melihat 

apakah sistem  telah tercapai dengan 

sempurna. 

 

Gambar 9. Pengujian keseluruhan 

 

Gambar 10. Hasil send SMS keseluruhan 
 

Tabel 6.Data keseluruhanketinggian air pada saat siaga1 

Sensor 

Siaga 1 

Tegangan 

(Volt) 
Buzzer Status SMS 

Sensor 1 0 OFF Send SMS 

Sensor 2 2,71 OFF No Send 

Sensor 3 2,90 OFF No Send 

 
Tabel 7.Data keseluruhanketinggian air pada saat siaga2 

Sensor 

Siaga 2 

Tegangan 
(Volt) 

Buzzer Status SMS 

Sensor 1 0 OFF No Send 

Sensor 2 0 ON Send SMS 

Sensor 3 2,90 OFF No Send 

 
Tabel 8.Data keseluruhanketinggian air pada saat siaga3 

Sensor 

Siaga 3 

Tegangan 

(Volt) 
Buzzer Status SMS 

Sensor 1 0 OFF No Send 

Sensor 2 0 OFF No Send 

Sensor 3 0 ON Send SMS 

 
Tabel 9. Data keseluruhan pada saatair surut ke siaga 2 

Sensor 

Air Surut ke Siaga 2 

Tegangan 
(Volt) 

Buzzer Status SMS 

Sensor 3 2,90 ON Send SMS 

Sensor 2 0 OFF No Send 
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Sensor 1 0 OFF No Send 

Tabel 10. Data keseluruhan pada saatair surut ke siaga 1 

Sensor 

Air Surut ke Level 1 

Tegangan 

(Volt) 
Buzzer Status SMS 

Sensor 3 2,90 OFF No Send 

Sensor 2 2,71 ON Send SMS 

Sensor 1 0 OFF No Send 

 
Tabel 11.  Data keseluruhanpada saat air normal 

Sensor 

Air Normal 

Tegangan 

(Volt) 
Buzzer Status SMS 

Sensor 3 2,90 OFF No Send 

Sensor 2 2,71 OFF No Send 

Sensor 1 1,56 OFF No Send 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari monitoring 

level ketinggian air berbasis sms dapat di 

ambil kesimpulan oleh penulis dalam proyek 

akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Modul GSM SIM 900A mampu 

mengirim SMS untukmenginformasikan  

ketinggian air beserta surutnya air. 

2. Rancangan monitoring level ketinggian 

air berbasis SMS ini telah bekerja sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. 

3. Pada sistem ini menggunakan sensor 

probe sebagai pendeteksi ketinggian dan 

surut air. 

4. Buzzer akan aktif pada saat air berada di 

level siaga 1 dan siaga 2 karena dua 

kondisi ini merupakan level air yang 

tinggi. 
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ABSTRACT 

 

The production processesof electronics parts faced with many constraints such as: shape, size, 

type, material, length, width, and height of enclosure and customized electronics module. 

Therefore, rapid production method is applied as the solution to hasten it.Rapid production 

method applied in this research consists of some variations of process, among of them; 

PDS(parametric drawing system), laser cutting machine, CNC PCB Router machine. PDS is 

used for processing enclosure design in which user interface PDS is assembled with VBA 

(visual Basic for Application) in CorelDraw X6.The advantage of PDS is the speed of drawing 

process is shorter than non-parametric. Laser cutting machine is used for processing enclosure 

production. CNC PCB router is used for processing of electronics circuits PCB production. The 

implementation results from laser cutting machine in acrylic materials with width 8 mm, are 

obtained with the speed 2 mm/s to 8 mm/s, and power 60 % to 90 %, while the implementation 

result from CNC PCB router for process of marking, routing, drilling, contouring in PCB FR4 

materials is 1.55 mm in ± 11 minutes. 
 

Keywords: production system, rapid production, laser cutting machine, CNC PCB machine. 

 

ABSTRAK 
 

Proses produksi produk elektronikadihdapkan dengan banyak masalah seperti; bentuk, ukuran, 

tipe, ketebalan material, panjang, lebar dan tinggi dari enclosure serta modul elektronika yang 

customized. Oleh sebab itu metode rapid production digunakan sebagai solusi untuk 

mempercepat proses tersebut. Metode rapid production yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapavariasi proses diantaranya; PDS, Mesin Laser Cutting danMesin CNC PCB 

router. PDS (parametric drawing system) digunakan untuk proses desain enclosure, user 

interface PDS dibuat dengan VBA (Visual Basic for Applicaton) pada CorelDRAW X6, 

kelebihan dari PDS adalah kecepatan proses penggambaran lebih cepat dibandingkan proses 

penggambaran non-parametric. Mesin laser cutting digunakan untuk proses produksi enclosure. 

Mesin CNC PCB router digunakan untuk proses produksi PCB rangkaian elektronik. Hasil 

implementasi dari mesin laser cutting pada material akrilik ketebalan 8 mm, diperoleh dengan 

speed 6mm/s - 18mm/s dan power 50% - 90% sedangkan akrilik ketebalan 5 mm, diperoleh 

dengan speed 2mm/s - 8mm/s dan power 60% - 90%, hasil implementasi dari Mesin CNC PCB 

router untuk proses marking, routing, drill, contouring pada material PCB FR4 1,55 mm 

memakanwaktu ± 11 menit. 
 

Kata kunci: Sistem Produksi, Rapid  Production, Mesin Laser Cutting, Mesin CNC PCB 

mailto:mahmudmekatronika@yahoo.com
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I. PENDAHULUAN 

Teknologi rapid dapat didefinisikan 

sebagai metode-metode yang digunakan 

untuk membuat model berskala (prototype) 

dari mulai bagian suatu produk(part) atau 

punra kitan produk (assembly) secara cepat 

dengan menggunakan data Computer Aided 

Design (CAD). 

Namun beberapa system teknologi rapid 

memiliki kekurangan diantaranya, 

pengembangan modul masih berpusat pada 

system manufaktur dan belum terintegra 

sisistem CAD dan CAM. Oleh karena 

ituperludibuatsuatusistem yang 

mengintegrasi data CAD secara parametric 

system dengan proses CAM, metode 

parametric system adalah penggunaan 

parameter-parameter untuk mendefinisikan 

suatu bentuk desain produk. 

Melihat permasalahan diatas maka perlu 

diterapkan teknologi rapid dalam system 

manufaktur produk elektronika dengan 

contoh kasus pada pembuatan Universal PID 

Controller. Dengan penerapan teknologi 

rapid diharapkan pengembangan produk 

elektronika akan menjadi lebih cepat 

dibandingkan system pembuatan produk 

elektronika dengan cara konvensional. 

Secara garis besar penelitian ini berfokus 

pada proses pembuatan user interface untuk 

mengintegrasikan data CAD dan proses 

CAM, serta penelitian variasi hasil proses 

Cut, ScandanDot mode pada mesin laser 

cutting serta variasi hasil proses Marking, 

Contouring, Rubouting pada mesin CNC 

PCB router. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Proses manufaktur produk elektronika 

seperti Universal PID Controller terdiri dari 

berbagai macam proses, namun dibagi ke 2 

bagian utama yaitu pembuatan enclosure dan 

pembuatan modul elektronik. Untuk 

pembuatan enclosure sendiri terdiridari 3 

proses utama. Pembuatan rear part, front 

part dan komponen pelengkap, sedangkan 

untuk pembuatan modul elektronik dimulai 

dengan proses pembuatan PCB, proses 

penempelan komponen elektrik pada 

rangkaian PCB, sertaproses assembly 

beberapa rangkaian menjadi modul. 

 

 
Gambar 1. MetodologiPenelitian 

 

Proses penerapan teknologi rapid 

dalampembuatan enclosure dilakukan 

dengan cara memanfaatkan software desaing 

rafis seperti CorelDRAW X6 dan Microsoft 

Visual Basic for Application, untuk membuat 

desain enclosure dengan system para metric 

dan proses pemotongan bentangan enclosure 

dilakukan pada mesin laser cutting dengan 

software Metalcut. Proses penerapan 

teknologi rapid dalam pembuatan modul 

elektronikadilakukan dengan pemanfaatan 

mesin router PCB LPKF S63 sebagai media 

pembuatan, untuk desain PCB sendiri 

menggunakan Software CADsoft EAGLE 

7.5.0. 

 
Gambar 2. Gambaran Umum Proses Manufaktur 

Produk Elektronik 
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Pembuatan Interface Parametric 

Drawing System, pada proses ini di tentukan 

bentuk interface yang akan dibuat untuk 

parametric drawing system. Serta pemakaian 

software grafis yang terintegrasi dengan 

VBA (Visual Basic for Application). 

 

 
 

Gambar 3. GambaranUmum Interface 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil peracangan interface menghasilkan 

VBA Macros pada Coreldraw X6 seperti 

pada gambar-gambar berikut ini. 

Pada interface yang telah di buat. Tanda 

warna merah menunjukkan parameter-

parameter yang harus di isi oleh user. 

Sedangkan tanda warna kuning merupakan 

command button, yang berfungsi untuk 

mengeksekusi nilai-nilai yang telah di isi 

pada parameter menjadi gambar bentangan. 

Hasil Penerapan Teknologi Rapid Pada 

Pembuatan Enclosure Pada tahap 

pertamaakan di tentukan model enclosure 

yang di pakai untuk produk elektronik. 

  

1. Rear Part 1 2. Rear Part 2 

 
 

3. Front Part 4.Insert 

Component 

 
5. Tabel Component 

 
 
 

IV.  
 
 

Gambar3.Model enclosure produkelektronik 
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Pada tahap kedua akan di buat 

bentangan untuk front part, rear part pada 

PDS (Parametric Drawing System) pada 

software CorelDraw X6. 

 
Gambar 5. Front Part 

 

Gambar 6. Rear Part 

 

Pada tahap ketiga akan di convert  

bentangan untuk front part, rear part pada 

PDS (Parametric Drawing System) pada 

software CorelDraw X6 menjadi format 

*DXF untuk di proses pada mesin laser 

cutting. 
 

 
Gambar 7.File yang akan di proses padamesin laser 

cutting 

Ada beberapa proses yang bisa di 
kerjakanpadamesinlaser cutting diataranya CUT, SCAN 

dan DOT mode 

 

 
Gambar 8. CUT Mode 

 

Gambar 9. SCAN Mode 

 
Gambar 9.DOT Mode 
 

Pada proses CUT, SCAN dan DOT 

dilakukan pengujian berdasarkan nilai Speed 

dan Power yang telah di tentukan pada 

manual book mesin. Pengujian diambil pada 

proses CUT dan SCAN material acrylic 

ketebalan 5mm dan 8mm. 

 

  
Gambar Pengujian CUT 

5mm 

Gambar Pengujian 

SCAN 5mm 

  
Gambar Pengujian CUT 

8mm 

Gambar Pengujian 

SCAN 8mm 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan 

hasil seperti gambar berikut ini. 
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Hasil CUT 5mm Hasil CUT 8mm 

Dari hasil diatas bagian yang diberi 

tanda merah merupakan bagian yang 

terpotong sebagian (TS). Sedangkan bagian 

yang tidak diberi warna merupakan bagian 

yang terpotong penuh (TP). 

 

Berdasarkan hasil pengujian CUT pada 

5mm. Pada speed (mm/s)6 s.d 18 kondisi 

hasil pengujian bernilai 1/TP, sedangkan 

pada speed (mm/s)20 s.d 30 kondisi hasil 

pengujian bernilai 0/TS. 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian CUT pada 

8mm. Pada speed(mm/s) 2 s.d 8 dan 10  

kondisi hasil pengujian bernilai 1/TP, 

sedangkan pada speed (mm/s) 9 kondisi hasil 

pengujian bernilai 0/TS. 

 

  

Hasil SCAN 8mm Hasil SCAN5mm 

 

Pada hasil pengujian SCAN pada 5mm 

dan 8mm. sampel data yang diambil untuk 

melihat perubahan speed pada kedalaman 

hasil scan. Data diambil dari power 30% dan 

50% 
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Hasil Penerapan Teknologi Rapid Pada 

Pembuatan Modul Elektronik Pada tahap 

pertama akan digambarkan rangkaian pada 

software Eagle 7.6.0 

 

Pada tahap kedua akan di convert 

gambar rangkaian menjadi format 

*bot(bottom layer), *drd(drill)untuk proses 

pada software LPKF CircuitPro 2.3. 

 

Pada tahapan ketiga akan di tentukan 

proses-proses marking, drilling, contouring 

dan roubouting pada pengerjaan PCB. Untuk 

hasil proses dapatdilihat pada gambar 

berikut. 

   
Proses 1 Proses 2 Proses 3 

 

Pada proses 1 merupakan proses 

marking, proses ini membuat tandadan jalur 

untuk proses selanjutnya. Kedalaman proses 

marking ini 0,8mm karena tipe papan PCB 

yang digunakan adalah FR4 

Pada proses 2 merupakan proses 

marking dan drilling. Kedalaman proses 

drilling ini 2mm dengan diameter bor 

0.4mm.  

Pada proses 3 merupakan proses 

marking, drilling, rubout dan contouring. 

Proses rubout (yang diberi kotak merah) 

merupakan pengikisan lapisan tembaga 

dengan kedalaman 0.8mm proses contouring 

merupakan pemotongan hasil secara 

kesuluruhan pada PCB dengan kedalaman 

proses 2mm. 
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V. KESIMPULAN  

Setelah dilakukan penelitian dan 

penerapan teknologi rapid makadapat 

disimpulkan bahwa Acrylic 5mm mampu 

tepotong penuh (TP) pada speed 6 s.d 

18mm/s dengan power 50% s.d 90%. Acrylic 

8mm mampu terpotong penuh (TP) pada 

speed 2 s.d 8 dan 10 mm/s dengan power 

60% s.d 90%. 

Pada proses scan acrylic 5mm 

kedalaman bervariasi dengan pengaturan 

speed yang berbeda. Tingkat kedalaman 

maksimal yaitu pada 4.1mm dengan speed 

100mm/s dengan power 30%.  

Pada proses scan acrylic 8mm. Tingkat 

kedalaman maksimal yaitu pada 4mm 

dengan speed 100mm/s dengan power 30%.  

Pada proses pengerjaan PCB single side pada 

LPKF Protomat S63. Proses drill dan 

contouring tingkat kedalaman pemakanan 

mencapai 2mm, sedangkan untuk proses 

marking tingkat kedalaman pemakanan 

mencapai 0.8mm. 

Perbandingan penyelesaian waktu 

pengerjaan antara proses rapid terjadi 

peningkatan sekitar 60% s.d 80% lebih cepat 

dibandingkan proses konvensional. 
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