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ABSTRAK 

Salah satu alternatif saat ini dalam budidaya sayuran yang sangat digemari bahkan membawa lebih banyak 

keuntungan daripada budidaya secara konvensional adalah dengan metode hidroponik. Metode hidroponik 

adalah metode bercocok tanam dengan memanfaatkan air sebagai media tanamnya. Salah satu cara yang harus 

diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang baik pada budidaya sayuran dengan metode hidroponik ini adalah 

menjaga kadar pH nutrisi media tanaman hidroponik secara berkala. Pengaturan pH nutrisi tanaman hidroponik 

yang dibahas dalam artikel ini yaitu dengan cara membuat alat pengaturan pemberian nutrisi tanaman hidroponik 

secara otomatis sehingga kadar pH nutrisi didalam media air tanaman hidroponik berkisar antara pH 6,0 sampai 

pH 6,5. Adapun perangkat kendali yang digunakan pada sistem ini meliputi arduino uno sebagai mikrokontroler, 

sensor pH, solenoid valve sebagai keran elektronik untuk mengatur buka tutup saluran secara otomatis dan motor 

pengaduk untuk melarutkan nutrisi didalam air. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa kesalahan rata-rata hasil 

pembacaan oleh sensor pH yang dibandingkan dengan alat pH meter adalah 3,1% dan sistem mampu 

mempertahankan pH nutrisi untuk tanaman pada kisaran pH 6,0 – 6,5.     

 

Kata kunci: hidroponik, sensor pH, solenoid valve, arduino UNO. 

 

 

      ABSTRACT  

Currently, one of alternatives in the vegetables cultivation which are very popular and even bring more 

advantages than conventional is hydroponic method. Hydroponic method is a farming method using water as a 

growing medium. One of the ways that must be considered to get good results in vegetable cultivation with this 

method is to maintain pH level in media of hydroponic plant nutrients regularly. pH nutrition adjustment of 

hydroponic plants which discussed in this article is by developing a tool that can regulates the provision of 

hydroponic plant nutrition automatically so that the pH levels of nutrients in the hydroponic plant media water 

adjusted in  range from pH 6.0 to pH 6.5. The control devices used in this system consist Arduino Uno as a 

microcontroller, pH sensor, a solenoid valve as an electronic valve to adjust open/close flow of nutrient 

automatically and a stirrer motor to dissolve nutrients in water. From the experimental, it resulted that the 

average error of comparison measurement results between pH sensor measurement and pH meter measurement 

are 3.1% and the system able to maintain pH in mixing nutrient of hydroponic media of range 6.0 - 6.5. 

 

Keywords: hydroponic, pH sensor, solenoid valve, arduino UNO. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Keterbatasan lahan di era modern saat ini dalam 

bercocok tanam menuntut para petani atau orang-

orang yang hanya sekedar gemar bercocok tanam 

untuk memikirkan metode lain selain metode 

bercocok tanam secara konvensional yaitu dengan 

menggunakan lahan tanah sebagai media tanamnya. 

Salah satu metode yang digunakan sebagai solusi dari 

keterbatasan lahan tersebut adalah dengan metode 

hidroponik. Metode hidroponik hanya menggunakan 

media air sebagai media tanamnya dengan pengaturan 

nutrisi untuk kesuburan tanaman. Pengaturan nutrisi 

pada tanaman hidroponik masih dilakukan secara 

manual yaitu dengan memantau dan menjaga derajat 

keasaman nutrisi yang ada didalam air media tanam 

hidroponik secara berkala.  

Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa 

menggunakan media tanah, sehingga hidroponik 

merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan 

menggunakan air sebagai media untuk menggantikan 

mailto:fitriady@politeknikaceh.ac.d
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tanah. Dengan demikian sistem bercocok tanam secara 

hidroponik dapat dilakukan di perkarangan rumah, 

atap rumah maupun lahan lainnya yang tidak begitu 

luas [1].  

Komponen paling penting dalam menentukan 

kesuburan tumbuh dan berkembang tanaman 

hidroponik adalah penyerapan larutan nutrisi yang 

terdapat dalam media air oleh akar tanaman. Nutrisi 

yang diberikan pada tanaman sangat berhubungan 

dengan pH air atau derajat keasaman air. Tingkat pH 

air akan mempengaruhi daya larut unsur hara pada 

tanaman yang berakibat pada kualitas kesuburan 

tumbuh dan kembang tanaman tersebut. Cara 

mempertahankan pH air media tanam hidroponik yang 

dilakukan selama ini masih dilakukan secara manual, 

yaitu dengan cara pengecekan secara terus menerus 

dengan menggunakan pH meter. Hal ini dilakukan 

karena perubahan pH air dapat sebabkan oleh suhu, 

kelembaban, dan juga laju aliran nutrisi. Suhu dan 

kelembaban merupakan faktor lingkungan, sedangkan 

laju aliran nutrisi ini bergantung pada bukaan valve 

pada modul sistem hidroponik NFT [2]. 

Larutan nutrisi yang baik adalah yang memiliki 

skala pH ideal yang sesuai dengan jenis tanamannya. 

Rata-rata tanaman membutuhkan larutan nutrisi yang 

ber pH netral, yaitu skala pH dalam rentang 6.0 hingga 

6,5. Jika skala pH suatu larutan nutrisi dbawah atau 

melebihi angka tersebut sudah dapat dipastikan 

tanaman tidak dapat tumbuh dan berproduksi. Apabila 

pH didalam media tanam hidroponik tidak sesuai 

dengan pH ideal, maka pH didalam media dapat 

dinaikkan atau diturunkan dengan menambahkan 

larutan kimia hidroponik sedikit demi sedikit [3]. 

Dalam penelitian ini akan dirancang suatu alat 

sistem pengaturan pemberian larutan nutrisi 

hidroponik sehingga pH didalam media tanam 

hidroponik berada pada pH ideal untuk tanaman yang 

dibudidayakan. Nilai pH yang dipertahankan atau set 

poin dari sistem ini adalah dari 6.0 sampai 6,5. 

Pengaturan takaran pemberian larutan nutrisi 

hidroponik dilakukan melalui pengaturan buka tutup 

keran solenoid valve yang dikendalikan dengan 

menggunakan mikrokontroler arduino uno 

berdasarkan pengukuran pH oleh sensor pH. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Salah satu sistem hidroponik yang paling banyak 

digunakan di Indonesia adalah sistem hidroponik NFT 

(Nutrient Film Technique). NFT adalah teknik 

hidroponik aktif yang menggunakan pompa dan 

mensirkulasi larutan nutrisi kembali ke tandon/tanki 

nutrisi. Salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya 

sistem hidroponik NFT adalah pemberian nutrisi dan 

pengaturan nilai pH yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan tanaman. Tanaman dapat tumbuh dengan 

optimal pada kisaran pH 5,5 - 6,0 dan 6,5. Perbedaan 

perlakuan nilai pH pada larutan nutrisi hidroponik 

akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman 

[4]. 

Pada penelitian ini dirancang sebuah alat yang 

dapat mempertahankan pH larutan nutrisi didalam air 

tanaman hidroponik secara otomatis dengan 

menggunakan sensor pH Crowtail 2.0 Kit. Proses 

mempertahankan nilai pH larutan nutrisi hidroponik 

didalam air dilakukan dengan cara pemberian larutan 

nutrisi hidroponik sedikit demi sedikit secara otomatis 

melalui pembukaan keran solenoid valve. Jika nilai 

aktual pH air tidak berada pada nilai setpoint, maka 

valve akan terbuka secara otomatis untuk mengalirkan 

larutan nutrisi kedalam air dan dilakukan pengadukan 

oleh motor DC sebelum disirkulasi ke setiap tanaman. 

Secara lengkap hubungan tiap-tiap komponen dapat 

digambarkan seperti dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem 

 

Adapun skematik rangkaian keseluruhan sistem 

dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skematik Rangkaian Keseluruhan 
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Untuk membuat pemograman pengendalian agar 

Arduino dapat mengolah data yang diterima dari 

sensor pH dan mengaktifkan motor pengaduk dan 

solenoid valve sebagai aktuatornya dilakukan dengan 

menggunakan software Arduino IDE. Urutan tahapan 

kerja sistem yang diprogramkan dapat dijelaskan oleh 

flow chart pada Gambar 3. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam rancangan alat ini, pengadukan larutan 

nutrisi dilakukan dalam wadah dengan ukuran 

diameter dalam 13,3 cm. Larutan nutrisi dialirkan 

dengan kontrol solenoid valve ke dalam wadah 

pencampuran larutan nutrisi dengan air oleh motor 

pengaduk. Pada Gambar 4 dapat dilihat prototipe alat 

untuk menguji coba kerja sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Prototipe Alat Pengatur pH Larutan 

Nutrisi Hidroponik 

 

Sebelum sensor pH digunakan untuk mengukur 

nilai pH larutan nutrisi tanaman hidroponik maka 

harus dilakukan kalibrasi sensor terlebih dahulu. 

Proses kalibrasi dilakukan dengan cara mengukur pH 

sampel larutan terlebih dahulu dengan menggunakan 

pH meter kemudian dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan sensor pH pada sampel larutan yang 

sama. Kalibrasi sensor pH ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat akurasi dan presisi alat yang 

dibuat dengan membandingkannya dengan hasil 

pengukuran pH meter. Kalibrasi sensor pH ini 

dilakukan dengan cara tunning potensio yang berada 

pada modul sensor pH hingga didapatkan nilai yang 

sama dengan atau mendekati dengan nilai yang sudah 

diperoleh dari hasil pengukuran pH meter.  

Dari hasil pengujian 5 sampel cairan dengan 

menggunakan sensor pH dan pH meter, diperoleh 

hasil seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Sampel Cairan 

No Sampel 
Sensor 

pH 

pH 

Meter 

Vout 

(V) 

% 

Error 

1 Aqua 7,60 7,60 2,13 0 

2 Air Sumur 7,51 7,51 2,04 0 

3 Air Sungai 7,22 7,50 2,01 3,73 

4 Air Laut 4,79 4,98 1,72 3,81 

5 
Air Nutrisi 

Hidroponik 
4,43 4,82 1,24 8 

 

Dari data pada Tabel 1 didapatkan penyimpangan 

pembacaan oleh sensor pH terhadap pH meter 

sangatlah kecil yaitu dari rata-rata 5 sampel yang 

digunakan untuk mengukur pH diperoleh persen error 

pembacaan adalah 3,1%. Hasil ini dapat membuktikan 

bahwa sensor pH dapat mengukur pH larutan dengan 

hasil yang baik. Hasil pembacaan sensor pH dan pH 

meter dapat juga dibandingkan secara grafik seperti 

yang ditunjukkan dalam Gambar 5. Dalam gambar 

tersebut dapat dilihat linieritas antara hasil pembacaan 

pH dengan menggunakan sensor pH dan pH meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Perbandingan Pembacaan Sensor 

pH dan pH Meter 

Gambar 3. Flow Chart Sistem 
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Dari data dalam Tabel 1 juga dapat diketahui 

bahwa hubungan tegangan keluaran sensor dengan 

nilai pH terukur adalah semakin rendah nilai pH maka 

nilai tegangan keluaran sensor juga mengalami 

penurunan. Setelah selesai dilakukan kalibrasi pada 

sensor pH, maka selanjutnya adalah menggunakan 

sensor pH pada sistem untuk mengukur nilai pH 

dalam larutan nutrisi hidroponik setiap saatnya. 

Perubahan nilai pH yang tidak sesuai dengan nilai set 

poin sistem akan mempengaruhi respon sistem.  

Tabel 2. Hasil pengujian Sensor pH Pada Sistem 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian sensor pH pada sistem 

seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2 dapat 

diketahui bahwa motor pengaduk bekerja dan solenoid 

valve membuka pada saat nilai pH terukur diatas 6.5 

dan dibawah 6.0. Sedangkan pada saat nilai pH berada 

pada nilai 6.0 sampai 6.5, motor pengaduk berhenti 

dan solenoid valve menutup. Secara grafik, hasil 

pengendalian pH nutrisi untuk tanaman hidroponik 

yang dilakukan oleh alat yang dibuat dapat 

digambarkan dalam Gambar 6 berikut. 

 

 

Gambar 6. Grafik Hasil Pembacaan Sensor pH pada 

Alat Pengendali pH Larutan Nutrisi 

Tanaman Hidroponik. 
 

4. KESIMPULAN 

1. Dari hasil perbandingan pengukuran pH antara 

sensor pH dan alat pH meter diperoleh selisih 

pengukuran oleh sensor pH sebesar 3,1% dari rata-

rata hasil pengukuran 5 sampel air. Hasil ini tidak 

terlalu berpengaruh terhadap ketidak akuratan hasil 

pembacaan sensor sebagai masukan sistem. 

2. Alat yang dibuat mampu mempertahankan pH 

nutrisi didalam larutan tanaman hidroponik pada 

rentang nilai 6,0 sampai 6,5. 

3. Alat yang dibuat dalam penelitian ini berhasil 

diterapkan didalam budidaya tanaman hidroponik 

untuk mengatur pemberian nutrisi kepada tanaman 

sehingga pH larutan nutrisi dapat terjaga pada nilai 

pH yang diinginkan. 

4. Untuk kesempurnaan didalam penggunaan energi 

listrik dapat menggunakan sumber daya energi 

listrik dari energi terbarukan seperti dengan 

menggunakan solar panel dan turbin angin atau air. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

[1] Roidah, I.S. "Pemanfaatan Lahan Dengan 

Menggunakan Sistem Hidroponik". Jurnal 

Universitas Tulungagung BONOROWO, Vol. 1, 

Nomor 2, Tahun 2014, pp: 43-49. ISSN: 2339-

0352. 

[2] Putra, A.Y.H; Pambudi, W.S. "Sistem Kontrol 

Otomatis Ph Larutan Nutrisi Tanaman Bayam 

Pada Hidroponik NFT (Nutrient Film 

Technique)". Jurnal Ilmiah Mikrotek, Vol. 2, No. 

4 (Feb 2017), pp: 11-19. ISSN: 2338-9460. 

[3] www.mitalom.com. 2016. "Pengaruh pH Larutan 

Nutrisi Pada Tanaman Hidroponik". Diakses pada 

7 Januari 2019. 

[4] Karoba, Frengky; Suryani; Nurjasmi, Reni; 

"Pengaruh Perbedaan pH Terhadap Pertumbuhan 

Dan Hasil Tanaman Kailan (Brassica oleraceae) 

Sistem Hidroponik NFT (Nutrient Film 

Tecnique)". Jurnal Ilmiah Respati Pertanian, Vol. 

7, No. 2, Desember 2015, pp. 529- 534. ISSN: 

1411-7126. 

 



Jurnal J-Innovation Vol. 8, No. 1, Juni 2019 

ISSN : 2338-2082  

5 
 

RANCANG BANGUN ROBOT PENYEMPROT PESTISIDA  

(ROBOT SIDA) PADA TANAMAN HORTIKULTURA 

 
DESIGN OF ROBOT PESTICIDES (ROBOT SIDA) IN HORTICULTURE PLANTS 

 

 
Zoel Fachri 1 

 Program Studi Mekatronika, Politeknik Aceh1 

Jl. Politeknik Aceh, Pango Raya, Banda Aceh 23119 

zoel@politeknikaceh.ac.id 

 

 
ABSTRAK 

Penyemprotan pestisida pada dasarnya berfungsi untuk menyemprot hama pada tanaman hortikultura di area 

bedengan secara aman, dengan tujuan untuk menghindari keracunan atau dampak bahaya lainnya yang 

disebabkan oleh pestisida, maka dibuatlah sebuah robot yang dapat meminimalisir akan bahaya pestisida 

terhadap petani yaitu Rancang Bangun Robot Penyemprotan Pestisida (Robot Sida) pada Tanaman Hortikultura. 

Koneksi pengontrolan robot ini menggunakan Bluetooth HC-05 sebagai penghubung antara robot dan user yang 

diaplikasikan pada remot joystick. Robot ini dilengkapi pendeteksi cairan pestisida untuk mengetahui volume 

pestisida dalam tangki yang apabila pestisida kosong maka buzzer akan berbunyi. Robot ini mampu menyemprot 

pestisida dengan 4 arah penyemprotan yaitu pada radius 00, 2200, 2700, dan 3200 dengan hasil penyemprotan 

yang sangat baik, namun jarak yang ditempuh robot masih terbatas dengan remote control. 

 

Kata kunci: Arduino Mega, Bluetooth, Pestisida, Remote Control 
 

 

      ABSTRACT  

Pesticide spraying basically functions to spray pests on horticulture plants in the area of the beds safely, with 

the aim of avoiding poisoning or other harmful effects caused by pesticides, so a robot is created that can 

minimize the dangers of pesticides to farmers, namely the Robot Design Build Pesticide Spraying ( Robot Sida) 

in Horticultural Plants. This robot control connection uses Bluetooth HC-05 as a link between the robot and the 

user which is applied to the joystick remote. This robot is equipped with a liquid pesticide detector to determine 

the volume of pesticides in the tank which if the pesticide is empty the buzzer will sound. This robot is able to 

spray pesticides with 4 directions of spraying at a radius of 00, 2200, 2700, and 3200 with excellent spraying 

results, but the distance traveled by the robot is still limited by remote control. 
 

Keywords: Arduino Mega, Bluetooth, Pesticide, Remote Control 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertanian merupakan sektor penting sebagai mata 

pencarian masyarakat dan sekaligus menjadi 

penyumbang bagi sektor perekonomian Indonesia. 

Kesuburan lahan pertanian yang tersebar dari Sabang 

sampai Merauke, memberikan potensi yang beragam 

bagi petani dalam bercocok tanam. Dalam Outlook 

Hortikultura Komoditas Pertanian 2016 disebutkan 

bahwa tanaman Cabai merupakan komoditas sayuran 

yang cukup strategis, baik cabai merah maupun cabai 

rawit. Pada musim tertentu, kenaikan harga cabai 

cukup signifikan sehingga mempengaruhi tingkat 

inflasi. Berdasarkan data rata-rata produksi tahun 

2011-2015, sentra produksi cabai rawit di Indonesia 

salah satunya terdapat di Aceh produksi cabai rawit 

sebesar 5,61%. Pada tahun 2016-2020 proyeksi 

produksi cabai merah di Indonesia diperkirakan akan 

mengalami peningkatan sebesar 1,17% per tahun. Ini 

memberikan gambaran pentingnya sektor pertanian 

bagi negara yang penting dan menjadi lahan pekerjaan 

masyarakat di pedesaan. Dalam melakukan kegiatan 

pertanian yang melibatkan masyarakat dalam upaya 

menghasilkan produk adalah penggunaan pestisida 

dengan cara penyemprotan untuk menghasilkan hasil 

tanaman yang baik terhindar dari hama penyakit 

tanaman. Untuk meminimalkan efek penyemprotan, 

petani dapat melakukan tindakan preventif memakai 

sesuai pakaian, masker, sarung tangan, sepatu boot, 

topi dan lain-lain. Cara seperti ini memang dapat 

meminimalisir risiko namun belum efisien dan masih 

dimungkinkan terjadinya gangguan kesehatan bagi 

mailto:zoel@politeknikaceh.ac.id
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petani. Oleh karena itu, penulis  menawarkan tindakan 

alternatif yang efektif dan efisien, yaitu dengan 

menggunakan robot, sehingga dapat disimulasikan 

secara langsung ke area tanaman hortikultura. Dengan 

adanya robot ini tentunya akan sangat membantu 

petani dalam proses penyemprotan , sehingga  petani 

terhindar dari dampak bahaya pestisida secara 

langsung. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Adapun tahapan penelitian secara umum pada 

penelitian Robot SIDA dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

Gambar 2.1 Blok Diagram Metode Penelitian Robot 

SIDA 

 

 Identifikasi masalah ini bertujuan untuk 

mengetahui permasalahan  petani saat melakukan 

penyemprotan pestisida menggunakan pompa 

semprotan. Metode tersebut untuk pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan 

wawancara langsung dengan petani sebagai sampel 

untuk mengetahui langsung proses penyemprotan 

pestisida yang baik dan benar dan dampak bahaya 

pestisida pada saat proses penyemprotan. 

 Dalam penelitian ini, Robot SIDA yang diusulkan 

mempunyai beberapa unit pendukung sebagaimana 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.2  yaitu: sensor level 

air berfungsi untuk mendektesi level air pestisida yang 

terdapat didalam tangki, Motor DC berfungsi untuk 

mengendalikan dan mengontrol roda bertenaga 

tegangan DC pada robot, motor pompa pada robot 

yang akan melakukan aktifitas pompa penyemprotan 

pada tanaman, yang terakhir TX/RX  merupakan 

nirkabel yang digunakan sebagai  penghubung 

komunikasi robot dan user melalui operator yang 

digunakan oleh user (remote control). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Blok Diagram Sistem Robot SIDA 

 

a. Rancangan Robot SIDA 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3 Rancangan Robot SIDA 

 

 Pada Gambar 2.3 Robot SIDA dilengkapi dengan 

sistem penyemprotan pestisida yang baik yaitu 

menggunakan nozzel kanan dan kiri yang mampu 

menyemprot dari bagian atas dan bawah daun serta 

tiang yang dapat di tinggikan dan rendah yang 

disesuaikan tinggi tanaman. Robot Sida menampung 

cairan pestisida dalam tangki dan berjalan diruas 

tanaman serta sensor level cairan dalam tangki dapat 

mengirim level cairan dengan memberikan indikator 

pada remote control. Robot Sida dapat dikendalikan 

menggunakan remote control, untuk menghindari 

dampak pestisida bagi petani. 

 

b. Rancangan Remote Control Robot SIDA 

Menggunakan  Bluetooth 

Petani dapat mengendalikan Robot Sida 

menggunakan remote control menggunakan radio 

frekuensi mengirimkan data berupa perintah untuk 

mengendalikan pergerakan robot yang mana perintah 

yang digunakan bila  menekan tombol up, down, left, 

dan right serta aktifikasi pompa penyemprotan 

pestisida dengan menggunakan tombol water pump on 

dan  off. Selain itu, remote control menerima masukan 

data dari tampilan level air yang akan mendekteksi air 

pestisida didalam tangki yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.4. 

Identifikasi masalah 

Pengumpulan data 

Penyusunan Konsep 

Rancang Mekanik dan Elektrik 

Pebuatan Robot SIDA 
dan evaluasi  

 

 

 

ROBOT 

SIDA 

Sensor 

Level 

Air 

TX/RX 

Motor DC 

(Penggerak) 

Motor Pompa 

Tangki 
Penyimpanan 
Cairan 
Pestisida 

 

Tiang Besi 
Penyemprotan 
Pestisida 

 
Nozzel 

Penyemprotan 
Pestisida 

 
Kotak 

Rangkaian 
Robot 
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Gambar 2.4 Rancangan Remote Control Robot SIDA 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil proses perancangan dan pembuatan 

Robot SIDA dapat dilihat pada gambar 3.1 

 
 

Gambar 3.1 Robot SIDA 

 

a. Pengujian Driver Motor terhadap Motor 

Penggerak 

Pengujian dilakukan pada pergerakan motor serta 

pada arah putaran motor. pengujian ini untuk 

mengetahui karakteristik motor dc terhadap nilai input 

yang diberikan oleh kontroler kepada driver yang 

digunakan. 

 

Tabel 3.1 Arah pergerakan motor 

Motor 1 Motor 2 Pergerakkan 

CW CW Maju 

CW CCW Kanan 

CCW CW Kiri 

CCW CCW Mundur 

 

Pada tabel 3.1 kondisi pergerakkan robot SIDA 

menggunakan 2 motor, untuk pergerakkan maju 

motor1 dan motor 2 dalam keadaan CW (searah jarum 

jam). Dan untuk mundur motor 1 dan motor 2 harus 

dalam keadaan CCW (berlawanan arah jarum jam), 

dan untuk pergerakkan ke kiri, motor 1 harus CCW 

dan motor 2 harus CW dan sebaliknya untuk 

pergerakkan robot ke arah kanan. 

 

b. Pengujian Pendeteksi Level Cairan Pestisida 
Pengujian deteksi level cairan untuk mengetahui 

kapasitas cairan yang berada dalam tangki dengan 

memberikan indikator buzzer. 

 

Tabel 3.2 Hasil pengujian pendeteksi level cairan 

Ketinggian Air Keterangan 

Diatas Pendeteksi (>2 cm) Buzzer Non-Aktif 

Pas di pendeteksi (1 cm) Buzzer Aktif 

Dibawah Pendeteksi (<2 cm) Buzzer Aktif 

 

Apabila pestisida di atas permukaan pendeteksi 

maka buzzer tidak bekerja, namun apabila volume 

pestisida telah menyentuh pendeteksi ataupun dibawah 

pendeteksi maka buzzer akan aktif. 

 

Tabel 3.3 hasil penyemprotan dengan Pompa terhadap 

waktu 

Volume Pestisida Keterangan Waktu 

1 liter  1 menit 

2 liter 1,5 menit 

3 liter 3 menit 

4 liter 4 menit 

5 liter 6 menit 

  

Pada tabel 3.3 bahwa 1 liter pestisida dapat 

menghabiskan waktu kurang dari 1 menit, sedangkan 

untuk 2 liter pestisida dapat menghabiskan waktu 

sekitar 1,5 menit. Untuk 5 liter pestisida dapat 

menghabiskan waktu kurang dari 6 menit. Pada robot 

sida hanya dapat menampung maksimal 5 liter saja. 

 

c. Pengujian Bluetooth 

Pengujian ini untuk mengetahui pengontrolan jarak 

serta pengaruh robot saat aktif melakukan 

penyemprotan dan terdapat penghalang dan tidak 

berpenghalang. 

 

Tabel. 3.4 hasil pengujian terhadap penggunaan 

Bluetooth 

Kondisi Robot Jarak Kondisi Robot 

Berpenghalang  5 meter Sinyal Tidak Stabil 

Tanpa 

penghalang 

5 meter Sinyal Merespon Baik 

Berpenghalang  10 meter Tidak Merespon 

Tanpa 

penghalang 

10 meter Sinyal Merespon Baik 

Tanpa 

Penghalang 

15 meter Sinyal Merespon 

Tanpa 

Penghalang 

>15 meter - 

<30 meter 

Sinyal Tidak Stabil 

Antena 

 

On/Off Sistem 

 

On/Off 
Pompa 

 

Maju 

 

Kanan 

 

Kiri 

 
Mundur 

 

Indikator 

level air 
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Apabila robot berjalan pada area lepas tanpa 

penghalang, robot dapat merespon lebih kurang 

hingga 30 meter, namun sinyal tidak stabil. Pada 

pengujian terlihat bahwa hingga jarak antara robot dan 

remote 15 meter masih stabil, walaupun yang 

sebenarnya pada penjelasan jarak Bluetooth 

maksimum 10 meter, tapi pada kenyataannya jarak 

robot ke remote 15 meter masih stabil. 

Berbeda dengan pengujian pada area 

berpenghalang, bahkan pada jarak 5 meter saja sinyal 

yang diperoleh oleh robot mulai terganggu dan 

terputus-putus (tidak stabil), apalagi jika robot bejalan 

10 meter, robot bahkan tidak dapat merespon. 

Pegujian juga terlihat bahwa kotak rangkaian juga 

sangat berpengaruh terhadap sinyal yang diterima, 

karena kotak rangkaian yang digunakan sangat 

tertutup dan sedikit celah yang terbuka. 

 

d. Pengujian Keseluruhan Sistem Robot SIDA 

Pengujian ini untuk mengetahui sistem berkerja 

secara keseluruhan saat melakukan penyemprotan 

pestisida dengan mengetahui seberapa jarak dan waktu 

untuk dapat dihabiskan. 

 

Tabel 3.5 Hasil Keselurahan Robot SIDA di Area 

Bedengan 

Jarak 

robot 

berjalan 

Waktu yang 

dihabiskan 

Pestisida 

yang 

terpakai 

Hasil 

Penyemprotan 

dalam % 

10 meter 1,5 menit 2 liter 100% 

15 meter 2 menit 3 liter 100% 

20 meter 3 menit 3,5 liter 100% 

< 40 meter 6 menit 5 liter 100% 

 

Pada tabel 3.5 terlihat bahwa 2 liter cairan 

pestisida dapat menyemprot kurang lebih dari 10 

meter, dengan waktu sekitar 1,5 menit,  sedangkan 5 

liter pestisida dapat menyemprot lahan lebih dari 30 

meter, hampir mendekati 40 meter dengan memakan 

waktu sekitar 6 menit. Pada robot sida hanya dapat 

menampung maksimal 5 liter cairan pestisida dengan 

hasil penyemprotan 100%. Koneksi Bluetooth sangat 

berpengaruh terhadap jarak user dengan robot (lose 

control), namun tidak dengan hasil penyemprotan, 

karna pompa bekerja dengan terus menerus selagi 

tombol off tidak ditekan, sehingga hasil penyemprotan 

mencapai 100%.  

Pada pengujian keseluruhan ini dapat diketahui 

bahwa sistem kerja keseluruhan alat sudah dapat 

berfungsi dengan baik. 

 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan analisa pada robot SIDA 

dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: 

a. Robot Sida adalah salah satu solusi untuk 

mengurangi dampak petani saat 

melakukan pnyemprotan pestisida. 

b. Penggunaan remote control dengan 

menggunakan Bluetooth pada robot SIDA 

dapat berkerja dengan baik. 

c. Jelajah < 40 meter robot SIDA mampu 

melakukan penyemprotan pestisida 

sebanyak 5 liter dengan waktu 6 menit. 
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ABSTRACT 

 

One result of technology that has been used in education is a medium or a tool of learning resources that are useful to 

contribute a role in the learning process. So at this project was designed of a Teaching aid for practical electro-pneumatic 

automation industry in the laboratory. Teaching aid also comes with a Schneider PLC twido that serves as controller for 

the next command control system according to the program designed. To simplify the user, teaching aid is also equipped 

with banana plug socket as the connector is used when teaching aid, teaching aid is also equipped with a manual which 

formed jobsheet which includes some examples and practice questions as a guideline when teaching aid is used. In the 

presence of teaching is expected to assist students in the learning process.  

 

Keywords: Elektro Pneumatic, PLC, Teaching Aid 

ABSTRAK 

Salah satu hasil dari teknologi yang telah dimanfaatkan dalam dunia pendidikan adalah media atau alat sumber belajar 

yang berguna untuk menyumbangkan peran dalam proses belajar mengajar. Maka pada proyek akhir ini dirancanglah 

suatu Teaching aid elektro pneumatik untuk praktikum pada laboratorium otomasi industry. Teaching aid ini juga 

dilengkapi dengan PLC twido Schneider yang berfungsi sebagai controller untuk memerintahkan sistem control 

selanjutnya sesuai program yang dibuat. Untuk mempermudah pengguna, teaching aid ini juga dilengkapi dengan socket 

banana plug sebagai penghubung pada saat teaching aid digunakan, teaching aid ini juga dilengkapi dengan buku 

panduan yaitu berupa jobsheet yang meliputi beberapa contoh dan soal latihan sebagai pedoman pada saat teaching aid 

digunakan. Dengan adanya teaching ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran.  

 

Kata kunci: Elektro Pneumatik, PLC, Teaching Aid 

I.  PENDAHULUAN 

Pneumatik merupakan salah satu ilmu teknik yang 

penting dalam teknologi dewasa ini [1]. Teknologi 

pneumatik merupakan suatu bentuk mekanisasi atau 

otomasi sebagian atau otomasi lengkap pada pengendalian 

atau penggerakan [2],  selain itu juga pada peralatan-

peralatan rentang untuk pengerjaan tertentu, atau pada 

alat-alat pengangkut, gosok dan angkat. Tersedianya alat 

bantu mutlak diperlukan untuk pembelajaran praktikum, 

sehingga dapat memberikan pengalaman kepada 

mahasiswa [3]. Oleh karenanya pemahaman mengenai 

dasar-dasar elektro pneumatik dan PLC perlu diberikan 

kepada mahasiswa sebagai bekal untuk digunakan di dunia 

industri dalam bentuk media pembelajaran [4]. Maka dari 

hal tersebut muncul ide penulis untuk merancang Teaching 

Aid Elektro Pneumatik sebagai media belajar pada 

praktikum elektro pneumatic di Prodi Mekatronika. 

Adapun tujuan dari pembuatan teaching aid ini adalah 

membantu mahasiswa dalam memahami sistempneumatik 

dan PLC. Teaching Aid ini dilengkapi dengan 2 buah 

penggerak yaitu silinder ganda dan menggunakan 2 buah 

solenoid 5/2,  kemudian alat ini menggunakan 

pengontrolan PLC twido dan dua sensor proximity 

induktif dan dua limit switch sebagai pendeteksi gerakan 

maju mundur silinder. Pada penelitian sebelumnya 

teaching aid yang dirancang  menggunakan conveyor 

sistem belt [5]. 

 

 

II. METODELOGI 

Perancangan Sistem 

 Adapun perancangan sistem keseluruhan elektrikal 

pada proyek akhir ini dapat dilihat seperti pada gambar 2.1 

dan gambar 2.2  di bawah ini: 

PUSH BUTTON

SENSOR

RELAY

SOLENOID SILINDER

MOTOR DC

LAMPU 

INDIKATOR

 

Gambar 2.1 Blok diagram sistem elektro pneumatik 

 

PLC

PUSH BUTTON SOLENOID

SENSOR

SILINDER

RELAY

MOTOR DC

LAMPU 

INDIKATOR

 

Gambar 2.2 Blok diagram sistem PLC 
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Adapun fungsi dari komponen-komponen yang 

digunakan pada blok diagram diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Push button adalah input dari sistem kontrol utama 

yang digunakan untuk memungkinkan sebuah sistem 

kontrol diaktifkan. 

2. Sensor juga disebut sebagai input yang digunakan 

sebagai pendeteksi gerakan silinder atau juga sering 

disebut sebagai pembatas.  

3. Relay digunakan sebagai penyambung saluran dan 

pengontrol sinyal, relay ini juga digunakan sebagai 

pemutus sinyal. Di sebabkan ada ada 2 jenis kontak 

yang terdapat pada relay yaitu Normally Open 

(kondisi awal sebelum diaktifkan open), dan Normally 

Closed (kondisi awal sebelum diaktifkan close). 

4. PLC (programmable Logic Controller) merupakan 

suatu alat kontrol yang dapat diprogram, yang 

biasanya digunakan pada sistem kontrol untuk 

menggatikan relay. Dengan kata lain, PLC 

menentukan aksi apa yang harus dilakukan pada 

instrument output yang berkaitan dengan status suatu 

ukuran atau besaran yang diamati. 

5. Solenoid digunakan sebagai pengontrol aliran udara 

sebelum masuk ke silinder kerja ganda. Solenoid 

inilah yang mengatur gerakkan silinder baik maju 

maupun mundur. 

6. Silinder, motor DC dan lampu indikator digunakan 

sebagai output dari sistem kontrol. 

 

Perancangan Desain 

 Teaching aid didesain dengan menggunakan sebuah 

software desain yaitu AutoCAD. AutoCAD merupakan 

sebuah software yang berfungsi untuk mendesain sebuah 

gambar 2D atau 3D. Adapun perancangan desain yang 

akan digambar pada acrylic teaching aid elektro 

pneumatik ini meliputi: 

a. Perancangan desain letak  dudukan silinder kerja 

ganda 

b. Perancangan desain letak dudukan solenoid 5/2 ganda 

maupun solenoid 5/2 menggunakan pegas 

c. Perancangan desain input +24V dan output 0V 

d. Perancangan desain simbol input/output motor serta 

letak dudukan motor DC 24V 

e. Perancangan desain simbol input/output sensor serta 

letak dudukan sensor 

f. Perancangan desain simbol NO dan NC pada push 

button serta letak dudukannya 

g. Perancangan desain simbol relay serta letak dudukan 

relay 

h. Perancangan desain input atau output PLC serta letak 

dudukan PLC 

i. Perancangan desain letak dudukan timer 

 

 
Gambar 2.3 Desain simbol teaching aid elektro pneumatik 

 

 
Gambar 2.4 Desain simbol PLC 

 

Perancangan Sistem Elektrikal  

Teaching aid yang dirancang hanya membutuhkan 

perancangan supply system sebagai sumber tegangan 

utama untuk keperluan beberapa rangkaian sistem lainnya. 

Sebagai sumber tegangan power supply berasal dari PLN 

sebesar 220 VAC melalui trafo step down, kemudian 

outputnya disearahkan dengan melewati diode bridge 

sehingga menghasilkan tegangan DC. Sebelum terhubung 

dengan IC regulator (LM7824) diberikan berupa beban 

(Capasitor). IC regulator yang digunakan disini adalah 

LM7824 yang menghasilkan tegangan +24 VDC. 

Penggunaan IC regulator berfungsi menstabilkan 

tegangan. Berikut ini merupakan gambar skematik dari 

perancangan rangkaian power supply yang menghasilkan 

tegangan output +24 VDC. 
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Gambar 2.5 Rangkaian skematik power supply 

 

Perancangan Sistem Mekanik 

 Adapun perancangan teaching aid serta sistem 

mekanik dapat dilihat seperti pada gambar 2.6 sebagai 

berikut. 

 
Gambar 2.6 Hasil perancangan teaching aid 

 

III. HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Pengujian rangkaian power supply 

Pengujian power supply dilakukan dengan 

memberikan tegangan AC pada input supply berupa 24 

VAC yang disearahkan, kemudian distabilkan oleh IC 

regulator LM7824 hingga memastikan tegangan output 

+24 VDC. Adapun hasil pengujian pada rangkaian power 

supply dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini: 

 

 
Gambar 3.1 Hasil pengujian pada Power supply +24V 

 

Sesuai hasil pengukuran yang telah dilakukan pada 

power supply dan mengeluarkan output yaitu 23.53 VDC. 

Berikut ini merupakan perhitungan persentase error pada 

pengukuran power supply 24V: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
24𝑉 − 23.53𝑉

24𝑉
× 100% 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  1.95% 

 

Sesuai hasil percobaan yang telah dilakukan 

rangkaian power supply dapat memberikan output 

+23.53V VDC. Sedangkan persentase error yang 

didapatkan yaitu 1.95%. Persentase error dapat disebabkan 

oleh pengaruh alat ukur yang tidak presisi dan dapat 

disebabkan oleh resistansi beberapa komponen. Dari hasil 

pengujian yang telah dilakukan power supply sudah dapat 

digunakan dan dapat berfungsi dengan baik. 

 

Pengujian push button dan lampu indikator 

Pengujian push button dilakukan dengan memberikan 

tegangan +24V melalui sumber utama power supply 

kemudian keluaran dari setiap push button akan 

dihubungkan ke lampu indikator dan keluaran dari lampu 

indikator akan dihubungkan ke 0V.  

 

 
 

Gambar 3.2 Hasil pengujian push button dan lampu 

indikator 

 

Pada pengujian push button dan lampu indikator disini 

hanya memberi tegangan +24V dan kemudian 

dihubungkan ke lampu indikator dan keluaran dari lampu 

akan diberi tegangan 0V. Kondisi push button pada saat 

pengujian dilakukan tidak tersentuh sama sekali (tidak 

ditekan). 

Adapun hasil pengujian push button beserta lampu 

indikator dapat dilihat pada tabel 3.1di bawah ini: 

 

Tabel 3.1 Hasil pengujian push button dan lampu indikator 

 

Berdasarkan hasil pengujian push button NO (normally 

open) maupun NC (normally close) dapat mengeluarkan 

tegangan dan mampu menghidupkan lampu indikator pada 

tegangan +24V baik pada saat ditekan maupun tidak, 

tergantung kondisi push button yang digunakan.  

Pengujian sistem kerja relay 

Pengujian relay dilakukan dengan menghubungkan 

tegangan +24V dan 0V pada koil relay. Kemudian anak 

kontak relay baik jenis NO (normally open) maupun NC 

(normally close) akan dihubungkan ke lampu indikator. 

No. 
Kondisi input push 

button 

Kondisi output lampu 

indicator 

1. NO (normally open) Off 

2. NC (normally close) On 
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Gambar 3.3 Hasil pengujian sistem kerja relay 

 

Pengaplikasian relay pada proyek akhir ini bukan 

hanya mengontrol lampu, namun relay ini juga melakukan 

beberapa proses lainnya seperti mengontrol motor DC, dan 

juga untuk mengaktifkan solenoid. 

Adapun hasil pengujian relay beserta output lampu 

indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 Hasil pengujian sistem kerja relay 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, 

bahwa untuk mengaktifkan relay harus mengaktifkan koil 

relay terlebih dahulu dengan memberikan input tegangan 

+24V dan keluaran dari koil dihubungkan ke 0V. 

Kemudian anak kontak relay  baik NO maupun NC juga 

dihubungkan ke tengangan +24V dan keluarannya 

dihubungkan ke lampu dan keluaran lampu dihubungkan 

ke 0V. Kondisi anak kontak relay NO (normally open) 

berfungsi sebagai penghubung dan pada kondisi NC 

berfungsi sebagai pemutus. Disebabkan pada saat relay 

diberi tegangan +24V maka anak kontak relay NO 

menjadi NC dan sebaliknya dari NC menjadi NO. Dari 

hasil pengujian yang telah dilakukan, relay ini sudah dapat 

digunakan dan sudah dapat diaplikasikan sebagai 

rangkaian pengontrol dan penghubung sistem kontrol 

selanjutnya. 

 

Pengujian keseluruhan sistem kerja elektro pneumatik 

Pengujian dari keseluruhan sistem kerja elektro 

pneumatik dilakukan dengan cara membuat salah satu 

percobaan yang telah dibuat pada jobsheet elektro 

pneumatik. Penggunaan  2 buah relay yang berfungsi 

sebagai latching dan juga sebagai penghubung antara 

solenoid Y1 dan Y2. Solenoid digunakan sebagai pengatur 

udara agar silinder dapat bekerja maju mundur.  

Adapun penggunaan timer T1 sebagai penunda waktu 

pada saat silinder bergerak maju. Timer akan menghitung 

selama 5 detik kemudian silinder kembai ke posisi semula. 

Sebelum mencapai waktu yang ditentukan yaitu 5 detik 

silinder tidak akan bekerja. Penetapan waktu pada timer 

bisa ditentukan. Rangkaian kontrol elektro pneumatik 

yang telah di uji bekerja secara otomatis dengan 

menggunakan 2 pcs alat pendeteksi yaitu sensor proximity 

induktif sebagai sensor pendeteksi objek metal pada saat 

silinder maju maupun mundur. Ketika push button S2 

ditekan sistem akan off.  

Sesuai dari hasil pengujian yang telah dilakukan 

diatas, teaching aid elektro pneumatik yang dibangun 

dapat berfungsi dengan baik dan sudah dapat dilakukan 

beberapa jobsheet lain yang di inginkan. 

 

Pengujian keseluruhan sistem kerja PLC. 

Pengujian keseluruhan sistem kerja PLC dilakukan 

dengan cara membuat sebuah percobaan yang telah 

deprogram menggunakan PLC.  

 

 
Gambar 3.4 Program PLC 

 

Adapun prinsip kerja dari program diatas yaitu pada 

saat push button S1 diaktifkan maka timer TM0 mulai 

bekerja dan menghitung selama 5 detik kemudian lampu 

indikator L1 menyala, selanjutnya timer TM1 aktif dan 

menghitung selama 5 detik kemudian lampu indikator L2 

menyala, begitulah seterusnya hingga timer berhenti 

bekerja pada saat timer terakhir  yaitu timer TM3 aktif 

menyalakan lampu indikator L4. Jika push button S2 

ditekan maka 4 buah lampu indikator yang telah menyala 

tadi akan padam. 

Berikut ini merupakan wiring diagram dan hasil 

simulation dari gambar program PLC diatas setelah push 

button S1 diaktifkan. 

No. Kondisi anak kontak relay Kondisi output lampu 

1. NO (normally open) On 

2. NC (normally close) Off 
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Gambar 3.5 Wiring diagram PLC 

 

 
Gambar 3.6 Hasil simulation program 

 

Gambar 3.7 di bawah ini merupakan kondisi program 

pada saat push button S2 (alamat input “I0.0”) ditekan. 

 
Gambar 3.7 Kondisi output program saat alamat input I0.0 

aktif 

Berikut ini merupakan gambar dari hasil pengujian 

keseluruhan system kerja PLC : 

 
                           

Gambar 3.8 kondisi sistem sebelum diaktifakan dan 

sesudah diaktifkan  

 

Berdasarkan gambar 3.8 dapat diperhatikan, pada saat 

alamat input I0.1 diaktifkan maka dengan adanya penunda 

waktu time on delay (TON) secara step per step semua 

alamat output lampu indikator yaitu Q0.2, Q0.3, Q0.4 dan 

Q0.5 akan aktif. Kondisi input pada program ketika push 

button S1 (alamat input I0.1) ditekan kemudian dilepas 

kembali kondisi program terus berjalan kecuali jika push 

button S2 (alamat input I0.0) ditekan. Karena sistem 

program diatas tersebut merupakan sistem latching. 

Kemudian dari hasil gambar 4.10 diatas dapat 

disimpulkan pada saat alamat input I0.0 diaktifkan maka 

semua output akan off. Alamat input I0.0 (push button S2) 

dari program diatas berfungsi sebagai tombol STOP pada 

saat program sedang bekerja 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, 

perangkat keras PLC dapat bekerja dengan baik dan sudah 

dapat di aplikasikan pada sistem kontrol lainnya. Adapun 

alamat input yang dapat digunakan pada PLC twido mulai 

dari I0.0-I0.23 dan alamat output yang dapat digunakan 

yaitu Q0.0-Q0.15. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat 

disimpulkan beberapa hal antara lain: 

1. Tegangan output yang dihasilkan pada power supply 

tidak mencapai 24V tetapi hanya 23.53V.  

2. Kondisi push button pada saat diaktifkan akan 

berubah yaitu dari NO menjadi NC dan sebaliknya 

dari NC menjadi NO. 

3. Solenoid 5/2 ganda dapat mengontrol dua arah 

sehingga silinder dapat bekerja maju mundur secara 

otomatis. 

4. Solenoid 5/2 tunggal hanya dapat mengontrol satu 

arah karena terdapat spring di dalamnya. 

5. Secara umum PLC dapat mengontrol beberapa sistem 

kerja dan PLC juga dapat mengontrol sistem 

pneumatik. 

 

Saran 

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam 

pengembangan dalam penelitian  ini adalah : 

1. Merancang penutup kerangka box agar safety dan 

tidak menghantarkan arus listrik. 

2. Socket banana plug diharapkan semua terhubung dan 

pemasangannya diharapkan lebih kuat agar pada saat 

alat digunakan rangkaian kontrol dapat berjalan 

dengan baik. 

3. Merancang teaching aid dengan menggunakan 3 pcs 

silinder. 

4. Merancang teaching aid agar lebih ringan dan mudah 

dipindah-pindahkan dan dapat melakukan lebih 

banyak percobaan. 
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ABSTRACT 

 
A certificate of diploma is a student's graduation letter obtained after completing a diploma education. The certificate of diploma is used 

for various needs such as file completeness to applying for a job, the requirement for continuing to higher level education. In fact, there 
are many problems that occur on falsification the certificate. To solve these problems, a system for printing and validating diplomas is 

needed, where it is run with an android based QR-Code scanning system. This system is a very appropriate solution for the process of 

making a certificate of diploma and the validation process is done quickly and accurately. 

  
Keywords: Certificate of diploma, Validation, Qr-Code, Android 

 

ABSTRAK 

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar seseorang yang didapatkan setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan 

tertentu. Ijazah digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti kelengkapan berkas pada saat melamar pekerjaan, 

persyaratan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Masalah yang terjadi adalah banyak yang 

melakukan pemalsuan ijazah. Sistem untuk mencetak dan memvalidasi ijazah sangat dibutuhkan untuk meneyelesaikan 

msalah ini, dimana sistem ini dijalankan dengan sistem scanning QR-Code berbasis android. Sistem ini menajadi solusi 

yang sangat tepat untuk proses pembuatan ijazah serta proses validasi dilakukan dengan cepat dan akurat. 

 

Kata kunci: Ijazah, Validasi, Qr-Code, Android 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

Ijazah merupakan salah satu dokumen berharga yang 

menyatakan bukti kelulusan individu atas jenjang 

pendidikan yang ditempuh. Pemalsuan dokumen dengan 

memanipulasi isi data untuk tujuan tertentu dapat saja 

terjadi pada ijazah. Dengan demikian dibutuhkan suatu 

mekanisme dalam meminimalisir pemalsuan atau merubah 

informasi ijazah yang asli yang marak disalahgunakan 

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Perkembangan teknologi inventori merupakan salah 

satu bidang yang mengalami perkembangan pesat seiring 

dengan melesatnya perkembangan teknologi informasi. 

Untuk dapat memberikan kecepatan akses atas informasi 

spesifik terhadap suatu produk seperti dokumen dapat 

digunakan teknologi QR-Code. 

QR-Code yang merupakan kepanjangan dari Quick 

Response Code merupakan salah satu perkembangan dari 

Barcode yang paling sering kita jumpai pada suatu produk-

produk makanan. Sistem dari Barcode ini dapat 

menyimpan informasi seperti : tanggal kadaluarsa, kode 

produksi. Serupa dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

Barcode, QR-Code bahkan memiliki kemampuan untuk 

menampung data lebih banyak dari Barcode. QR Code 

juga memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi untuk 

mentransfer informasi sehingga menambah 

kepopulerannya dalam penggunaan. 

 

Dengan penerapan QR-Code pada ijazah sehingga 

dapat mempermudah proses validasi ijazah untuk 

memastikan keaslian suatu ijazah. 

Sisi server (backend) merupakan platform berbasis 

web yang bertanggung jawab dalam proses penginputan 

data informasi ijazah untuk disimpan pada database. 

Beberapa informasi penting dari ijazah digenerate dalam 

bentuk QR-Code yang kemudian dilekatkan pada template 

ijazah. Class library pada TCPDF digunakan untuk 

mengenerate QR-Code yang akan dilekatkan pada ijazah. 

Sedangkan pada sisi front end diperlukan suatu tool atau 

aplikasi untuk dapat membaca informasi dari QR-Code 

pada ijazah tersebut yang dibangun pada platform 

Android. 

Untuk membaca data spesifik pada ijazah dibutuhkan 

suatu tool pemindai QR-Code yang dikenal dengan istilah 

QR-Code Scanner atau QR-Code Reader. Saat ini terdapat 

banyak pilihan aplikasi yang memiliki fitur pemindaian 

QR-Code, bahkan ada fitur pemindaian QR-Code  yang 

sudah tertanam pada beberapa smartphone. 

Untuk kebutuhan khusus dalam menampilkan 

informasi dalam bentuk interface yang sudah dirancang, 

maka kita harus merancang QR-Code Scanner yang sesuai 

dengan kebutuhan kita. Salah satu librari yang dapat 

digunakan adalah Zxing. Librari ini bersifat open source 

dan sudah mendukung banyak bahasa pemrograman 

termasuk Android. 
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1.1 QR-Code 

 

QR-Code merupakan barcode dua dimensi yang 

dikembangkan oleh perusahaan jepang yang bernama 

Denso Corporation memiliki kemampuan dalam 

menyimpan semua jenis data, seperti data numerik, 

alfanumerik, simbol dan juga kode biner. 

QR-Code dapat mengkodekan informasi hingga tiga 

kilobyte, yang dapat digunakan pada hyperlink web, 

decode URL, yang dapat mengarah secara otomatis 

menuju alamat tertentu pada suatu browser. Contoh sebuah 

QR Code dapat dilihat pada gambar 1 dibawa ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code memiliki kemampuan terhadap kerusakan, 

hal ini dikarenakan QR-Code dapat memperbaiki tingkat 

kesalahan sampai dengan 30. Dengan demikian, apabila 

terdapat beberapa simbol QR-Code yang rusak ataupun 

kotor, data tetap dapat disimpan dan dibaca. Tiga tanda 

berbentuk persegi di tiga sudut memiliki fungsi agar 

simbol dapat dibaca dengan hasil yang sama dari sudut 

manapun. 

 

1.2 Teknologi Web dan Generator QR-Code 

Web merupakan salah satu aplikasi yang dapat 

diakses melalui sebuah browser baik diakses melalui 

internet maupun localhost. 

Web server merupakan perangkat lunak disisi server 

yang memiliki fungsi merespon permintaan HTTP atau 

HTTPS yang dilakukan melalui web browser. Hyper Text 

Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup 

digunakan untuk pembuatan halaman web. Ketersediaan 

web browser pada berbagai browser, menjadikan aplikasi 

web sangat banyak dibangun untuk kebutuhan tertentu. 

Dalam perkembangannya, teknologi web banyak 

mendukung bahasa pemrograman yang memiliki fungsi 

dang kegunaan tersendiri. 

Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan scripting 

language yang digunakan untuk membuat aplikasi web 

menjadi lebih dinamis. Dalam perkembangan terkini, 

banyak tersedia PHP framework untuk kecepatan dalam 

membangun halaman web yang lebih dinamis. Script PHP 

sendiri sering digunakan untuk memproses suatu data 

dengan memberikan keputusan dari alur logika yang 

diimplementasikan. 

Untuk dapat menghasilkan generator QR-Code yang 

berbasis web dapat digunakan class library yang terdapat 

pada TCPDF. TCPDF pada awalnya hanyalah  kumpulan 

class-class php yang sering digunakan dalam pembuatan 

format file pdf. Karena kebutuhan yang tinggi terhadap 

pengkodean pada tcpdf,  maka mulai tesedia beberapa 

fungsi dari class-class tcpdf antara lain adalah pembuatan 

barcode dan QR-code dalam berbagai format baik berupa 

file html, png, jpg maupun format svg 

 

 

1.3 Platform Android dan QR-Code Scanner 

Sistem operasi android merupakan salah satu sistem 

operasi open source pada perangkat mobile yang paling 

banyak digunakan. Sifat open source dari platform tersebut 

mengakibatkan popularitasnya terus meningkat. Dengan 

dukungan librari-librari dari para developer, menjadikan 

pembuatan aplikasi berbasis android menjadikannya lebih 

banyak digunakan.  

Untuk kebutuhan proses pembacaan QR-Code yang 

lazim disebut QR-Code Scanner atau QR-Code Reader 

pada aplikasi android digunakan librari Zxing. 

Librari Zxing pada awalnya dikembangkan untuk 

kompatibilitas bahasa pemrograman java. Karena 

kebutuhan untuk dapat diimplementasikan pada bahasa 

pemrograman lain, maka banyak developer yang 

melakukan porting library ini kedalam hampir semua 

bahasa pemograman termasuk bahasa pemrograman 

android. Kamera yang terdapat pada smartphone 

digunakan untuk memindai dan mengdecode QR-Code 

merupakan salah satu prinsip kerja dari library ZXing.. 

 

 

II. METODELOGI 

Proses perancangan aplikasi validasi ijazah politeknik 

aceh dibangun disisi server dan client. Pengembangan 

aplikasi di sisi server berupa aplikasi berbasis web untuk 

mengelola data mahasiswa politeknik aceh yang memiliki 

fitur untuk mencetak ijazah. Sedangkan disisi client adalah 

pengembangan aplikasi QR-Code Scanner berbasis 

android yang berfungsi untuk memvalidasi keaslian ijazah. 

 

2.1. Perancangan Sistem  

Berikut ini merupkan gambaran dari sistem yang 

akan dibuat pada aplikasi backend maupun aplikasi 

android : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsitektur dari “Perancangan Aplikasi Analisi Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar.2.1 Konteks Diagram 

 

Gambar.2.1 Arsitektur Sistem Analisa Data 

Gambar.1.1 Contoh QR Code 
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Seorang operator yang bertindak sebagai 

administrator sistem menginput data-data penting yang 

berhubungan dengan ijazah. Data-data tersebut disimpan 

dalam database dan dapat ditampilkan hasil inputan 

melalui interface yang diakses melalui suatu alamat 

website secara localhost.  

Pengguna aplikasi validasi ijazah baik mahasiswa 

maupun pihak yang berkepentingan dapat menginstall 

aplikasi khusus QR-Code Scanner pada smartphone untuk 

memindai QR-Code yang terdapat pada ijazah yang akan 

diuji keabsahannya. Sistem akan memutuskan apakah 

informasi yang direquest adalah valid atau tidak. 

 

 

2.2. Flowchart Generator Ijazah 

 

Untuk membangun suatu data-data penting dalam bentuk 

QR-Code kita perlu mempersiakan informasi apa saja 

yang akan dikodekan. Flowchat dibawah ini menjelaskan 

sistem kerja dari sebuah website generator dalam 

penginputan data, dan proses print hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika aplikasi dijalankan akan muncul form input data 

yang berkaitan dengan ijazah. Kemudian sistem akan 

mengenerate QR-Code ketika tombol simpan ditekan, 

pada saat itu juga data akan disimpan ke database. Setelah 

disimpan data akan muncul sebagai print out dan dapat 

disimpan ke dalam file pdf. 

2.3. Flowhcart Scanner QR Code di Android  

 

Berikut ini adalah flowchat yang menjelaskan sistem 

kerja scanner yang digunakan untuk melakukan scan QR 

code. Kemudian data tersebut di proses dengan QR code 

reader dan data akan ditampilkan jika ijazah tersebut valid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi yang ditampilkan apabila QR-Code pada ijazah 

yang telah dipindai valid adalah : 

• NIM merupakan nomor induk mahasiswa yang 

merupakan nomor unik pada saat mahasiswa 

registrasi pertama kali. 

• Nama, sistem akan menampilkan nama 

mahasiswa yang bersangkutan. 

• Prodi, sistem akan menampilkan mana prodi atau 

jurusan yang ditempuh oleh mahasiswa selama 

perkuliahan. 

• Tanggal lulus, informasi ini menyatakan waktu 

kelulusan mahasiswa berdasarkan data yudisium 

yang dinput pada database. 

• No.Ijazah, sistem akan menampilkan nomor 

ijazah mahasiswa yang memiliki kode unik antara 

satu nomor ijazah dengan nomor ijazah lainnya. 

 

Gambar.2.3 Flowchart Scanner QR-Code di Android 

 

Gambar.2.2 Flowchart Generator Ijazah 
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III. HASIL DAN  PEMBAHASAN 

3.1. Halaman Input Data Ijazah 

Data-data mengenai ijazah akan di input melaui 

aplikasi berbasis web. Pada tampilan ini terdapat berbagai 

keterangan mengenai data yang berkaitan dengan ijazah. 

Berikut ini rancangan tampilan web untuk halaman input 

data ijazah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Halaman ini merupakan tampilan yang menampilkan 

semua daftar lulusan yang dapat difilter berdasarkan tahun 

lulus dan prodi. Pada halaman ini juga disediakan proses 

pencaharian berdasarkan nama atau nim. Proses 

pengiputan nomor ijazah dengan menekan tombol input no 

ijazah.  

 

 

3.2. Halaman Data Ijazah 

Ketika proses pengiputan informasi yang 

berhubungan dengan ijazah selesai, maka dengan 

mengklik tombol generate ijazah akan terbentuk sebuah 

QR-Code terhadap data mahasiswa yang dipilih. Sistem 

dapat mencetak ijazah berupa file pdf yang kemudian bisa 

dicetak untuk keperluan tertentu. Didalam ijazah yang 

sudah dicetak terdapat QR-Code yang dapat dipindai 

dengan menggunakan aplikasi QR-Code Scanner pada 

android. Berikut ini merupakan tampilan data ijazah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk kebutuhan pembuatan QR-Code, hanya 

beberapa data lulusan yang digunakan, yaitu : nim, nama, 

prodi, tanggal lulus dan no ijazah. QR-Code dari data-data 

tersebutlah yang terdapat pada ijazah. 

 

 

3.3. Halaman Splash Screen Scanner dan Scanner 

Untuk proses pembacaan QR-Code digunakan 

aplikasi QR-Code Scanner yang diinstal pada smarphone 

android.  

Halaman pertama yang pertama kali muncul pada 

saat aplikasi pertama dijalankan adalah halaman splash 

screen yang  menampilkan logo Politeknik Aceh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Scanner merupakan halaman aplikasi yang 

memiliki fitur untuk memvalidasi dengan cara melakukan 

pemindaian terhadap ijazah yang didalamnya terdapat QR-

Code. Hasil pemindaian dikirimkan ke sisi server untuk 

proses pengecekan validasi ijazah. 

 

3.4. Halaman Detail Data Setelah di Scan 

Setelah diverifikasi keaslian suatu ijazah, maka akan 

ditampilkan detail data dari sebuah QR-Code seperti 

contoh gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.1 Halaman Input Data Ijazah 

 

Gambar.3.2 Halaman Data Ijazah 

 

Gambar.3.3 (a)  Halaman Splash Screen Scanner 

              (b) Halaman Scanner 

(a) (b) 

Gambar.3.4 Detail Data setelah QR code di scan 
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Setelah melakukan scanning maka sistem akan 

mengecek keaslian data pada server, untuk tampilan diatas 

menunjukkan bahwa sistem telah mengeluarkan hasil 

bahwa data tersebut valid atau benar. 

 

3.5. Tampilan Ijazah Tidak Valid 

Apabila data tidak ditemukan atau ijazah tersebut 

palsu maka akan muncul tampilan seperti berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem akan memunculkan informasi seperti diatas 

jika parameter yang dibutuhkan untuk melakukan 

pengecekan tidak sesuai, yang berarti ijazah tersebut 

bukanlah ijazah yang valid, sehingga dapat disimpulkan 

ijazah tersebut adalah palsu. 

 

3.6. Pegujian Aplikasi 

 Untuk membuktikan kegunaan dari aplikasi ini 

diperlukan pengujian terhadap aplikasi dengan berbagai 

sample. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

pengujian aplikasi QR-Code Scanner : 

 

Aplikasi yang dibuat diuji sampai dengan tujuh kali 

percobaan dengan menggunakan smartphone Xiaomi Mi 

A1 yang memiliki spesifikasi android nougat dengan 

kamera 12 megapixel dan RAM 4 gigabyte.  

Pada percobaan pertama proses pemindaian 

menggunakan dokumen asli atau ijazah asli yang dicetak 

oleh sistem dan proses validasi dinyatakan berhasil. 

Percobaan kedua menggunakan fotokopi dari ijazah yang 

asli kemudian dilakukan pengujian dan diperoleh hasil 

validasi berhasil. Percobaan ketiga menggunakan fotokopi 

yang diberikan kontras lebih banyak sehingga fotokopi 

lebih terang dari biasanya, setelah dilakukan pengujian 

sistem berhasil memdeteksi keaslian ijazah tersebut. 

Percobaan ke empat dilakukan di dokumen fotokopi yang 

sudah dikepal sehingga dokumen menjadi kusut, namun 

sistem masih dapat membaca keaslian ijazah tersebut. 

Percobaan kelima dilakukan pada dokumen fotokopi yang 

kedua yaitu ijazah yang sudah di fotokopi kemudian di 

fotokopi kembali untuk membuktikan sistem tetap dapat 

membaca keaslian ijazah tersebut, setelah di ujicoba 

ternyata sistem dapat memvalidasi ijazah tersebut. 

Percobaan keenam dilakukan pada dokumen asli namun 

ijazahnya QR-Codenya terpotong, dalam kasus ini aplikasi 

tidak dapat membaca QR-Code tersebut. Percobaan 

terakhir dilakukan pada dokumen asli yang QR-Codenya 

basah dan sobek sistem tidak dapat membaca QR-Code 

yang sudah tidak utuh lagi. 

Dari tabel pengujian diatas dapat disimpulkan 

bahawa scanner dapat membaca dokumen dalam bentuk 

asli, fotokopi bahkan dalam dua kali fotokopi, membaca 

dokumen yang sudah remuk, akan tetapi tidak bekerja 

apabila dokumen tersebut tidak sempurna QR-Codenya, 

baik karena terbakar dan sobek akibat basah. Aplikasi juga 

dapat berjalan pada semua perangkat android yang 

memiliki kamera, bahkan pada spesifikasi rendah, aplikasi 

masih berfungsi dengan baik. 

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan perancangan dan implementasi sistem 

validasi ijazah dengan menggunakan QR-Code, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pembuatan ijazah lebih efesien karena di proses 

menggunakan sistem yang telah dirancang 

sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimanipulasi. 

2. Aplikasi mempermudah dalam melakukan proses 

validasi ijazah. Karena pengguna hanya perlu 

melakukan scanning terhadap QR-code yang terdapat 

di dalam ijazah. 

 . 

4.2. Saran 

Tampilan dari QR-Code umumnya berupa gambar 

dua dimensi yang hanya berisikan informasi yang sudah 

didekode. Untuk mempertegas identitas QR-Code pada 

ijazah, perlu dibangun aplikasi generator QR-Code  disisi 

backend yang berbasis web yang dapat menambahkan 

logo kampus pada QR-Code. 

NO Smartphone Dokumen Hasil 

1 Mi A1 Asli Berhasil 

2 Mi A1 Fotokopi 1 Berhasil 

3 Mi A1 Fotocpy Pudar Berhasil 

4 Mi A1 Fotokopi 1 Remuk Berhasil 

5 Mi A1 Fotokopi 2 Berhasil 

6 Mi A1 Asli QR-Code terpotong Gagal 

7 Mi A1 Asli Basah dan Sobek Gagal 

Gambar.3.5 Tampilan Ijazah Tidak Valid 
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ABSTRACT 

 

Lack of public awareness in maintaining cleanliness is a problem faced by cleaning staff. Where every day cleaning staff 

must collect the garbage that is disposed of not in its place. The solution chosen was wrong only by attracting the interest 

of the community in the practice of disposing of trash in its place, designed as attractive as possible with “SMART TRASH 

BIN BERBASIS ARDUINO DAN MODUL GSM”, Where this tool functions automatically and the public can be disposed 

of garbage at the shelter without having to open and closes. This SMART TRASH BIN can also help cleaning staff by 

sending SMS to officers with information "The trash can is full, please empty the trash”. 

 

Keyword: Arduino UNO, Ultrasonic Sensore, Servo Motor, GSM Module. 

 

ABSTRAK 

 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan merupakan masalah yang dihadapai oleh tenaga kebersihan. 

Dimana setiap hari tenaga kebersihan harus mengumpulkan sampah yang di buang bukan pada tempatnya. Solusi yang 

disarankan salah satunya dengan menarik minat masyarakat dalam praktik membuang sampah pada tempatnya, yang 

dirancang semenarik mungkin dengan “SMART TRASH BIN BERBASIS ARDUINO DAN MODUL GSM” dimana alat 

ini bekerja secara otomatis dan masyarakat dapat membuang sampah pada tempat penampungan sampah tanpa harus 

membuka dan menutupnya. SMART TRASH BIN ini juga dapat membantu tenaga kebersihan dengan cara mengirimkan 

sms pada petugas dengan informasi “tempat sampah penuh, silahkan kosongkan tempat sampah”.  

 

Kata Kunci: Arduino UNO, Ultrasonic Sensore, Servo Motor, GSM Module.

 

 

I.  PENDAHULUAN 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kebersihan lingkungan dapat kita lihat di setiap kota-kota 

besar. Dijalan raya, di perkantoran, bahkan di tempat-

tempat umum masih minim niat masyarakat untuk 

membuang sampah pada tempatnya.  

Dalam meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap 

kebersihan lingkungan, terkadang memerlukan cara yang 

unik agar menarik orang-orang untuk membuang sampah 

pada tempatnya. Cara unik tersebut salah satunya dengan 

membuat tempat sampah pintar “Smart Trash Bin” 

berbasis Arduino Uno dan modul  GSM. Yang dirancang 

untuk menarik perhatian para pengguna agar dapat 

membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan.  

 

Arduino UNO 

     Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler 

yang didasarkan pada Atmega328. Arduino UNO 

mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya 

dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 

sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, 

sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuat 

tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang 

dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah 

menghubungkannya ke sebuah computer dengan sebuah 

kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC 

ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya.1 

 

Sensor Ultrasonik (HC-SR04) 

Sensor HC-SR04 adalah sensor pengukur jarak berbasis 

gelombang ultrasonik. Prinsip kerja sensor ini mirip 

dengan radar ultrasonik. Gelombang ultrasonik di 

pancarkan kemudian di terima balik oleh receiver 

ultrasonik. Jarak antara waktu pancar dan waktu terima 

adalah representasi dari jarak objek, frekuensi kerjanya 

pada daerah diatas gelombang suara dari 40 KHz hingga 

400 KHz.1,2 

 

Modul GSM SIM900A 

Modul SIM900 GSM/GPRS adalah bagian yang berfungsi 

untuk berkomunikasi antara pemantau utama dengan 

handphone. ATCommand adalah perintah yang dapat 

diberikan modem GSM/CDMA seperti untuk mengirim 

dan menerima data berbasis GSM/GPRS, atau mengirim 

mailto:feri@politeknikaceh.ac.id
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dan menerima SMS.2 

 

Motor Servo 

Motor Servo adalah jenis aktuator elektromekanis yang 

tidak berputar secara kontinu. Motor ini digunakan untuk 

posisi dan memegang beberapa objek. Motor servo juga 

menggunakan mekanisme umpan balik sehingga dapat 

merasakan kesalahan dalam posisi dan mengoreksinya, hal 

ini disebut servomechanism.3 

 

LCD Display 

LCD (Liquid Crystal Display)  adalah suatu jenis media 

tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil 

utama. LCD sudah digunakan diberbagai bidang misalnya; 

televisi, layar komputer, dll. Pada penelitian ini 

menggunakan LCD tipe dot matrik dengan jumlah 

karakter 16 x 2.4 

 

Arduino IDE  

Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman java. 

Arduino IDE juga dilengkapi dengan library C/C++ yang 

biasa disebut wiring yang membuat operasi input dan 

output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini 

dikembangkan dari software processing yang dirombak 

menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan 

Arduino. 2 

II. METODELOGI 

Diagram Blok 

 

 

Gambar 2.1 Cara kerja Smart Trash Bin 

      

Dalam perancangan sistem alat ini di butuhkan beberapa 

komponen elektronika agar sistem dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan fungsinya.  

 

Komponen yang di butuhkan adalah :   

1. Arduino Uno  

Arduino Uno berfungsi sebagai pengendali atau 

pengontrol sebuah sistem rangkaian elektronika 

tersebut. 

2. Sensor Ultrasonic  

Sensor Ultrasonik berfungsi sebagai pendeteksi 

benda, atau jarak, yang memiliki 2 unit, pemancar 

dan pemantul. Ketika unit pemancar mendeteksi 

sebuah benda didepannya, maka sensor akan 

mengirimkan sebuah data kemudian akan diolah oleh 

arduino. 

3. Motor Servo 

Motor servo berfungsi sebagai actuator atau 

penggerak. Ketika sensor mengirimkan sinyal ke 

arduino, maka arduino akan memerintahkan motor 

servo untuk menggerakkan penutup tempat sampah 

yang akan terbuka selama beberapa detik. 

4. Modul GSM 

Modul GSM berfungsi untuk mengirimkan informasi 

berupa SMS ketika tempat sampah telah terisi penuh. 

Pada modul GSM SIM 900A ini menggunakan port 

komunikasi serial karena modul memiliki pin TX dan 

RX, pin TX pada modul GSM terhubung ke pin RX 

pada arduino, sedangkan pin RX pada modul GSM 

terhubung ke pin TX pada Arduino. 

5. LCD 

LCD atau liquid cristal display berfungsi sebagai 

notifikasi ketika proses dari tempat sampah terbuka, 

tertutup dan penuh. Notifikasi yang di tampilkan 

berupa teks. 

6. LED 

LED berfungsi sebagai penanda ketika tempat 

sampah terbuka dan penuh. LED berwarna hijau akan 

menandakan keadaan tempat tutup tempat samah 

terbuka, dan LED berwarna merah menandakan 

keadaan tempat sampah telah penuh. 

7. Switch 

Switch berfungsi sebagai penyambung dan pemutus 

arus listrik dari baterai ke arduino dan komponen 

elektronika lainnya. 

8. Baterai 

Baterai berfungsi sebagai penyuplai tenaga arus 

listrik pada setiap rangkaian. Komponen ini akan 

menyuplai tegangan listrik sesuai dengan tegangan 

yang diperlukan pada rangkaian elektronika tersebut. 

 

Dari blok diagram diatas dapat dijelaskan bahwa switch 

menghidupkan sistem, kemudian sensor mengirim 

perintah ke Arduino, lalu diteruskan ke motor servo 

untuk menggerakkan penutup tempat sampah, LCD akan 

menampilkan pesan. Kemudian ketika sampah telah 

penuh, Arduino akan memerintahkan modul GSM untuk 

mengirimkan SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch 
Arduino Uno HC SR-04 

LED 

Motor Servo 

LCD 

Modul GSM 
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Flowchart Sistem 

 
Gambar 2.2 Alur Kerja Smart Trash Bin 

 

 

Keterangan : 

1. Pada saat sensor 1 mendeteksi adanya aktifitas > 10 cm 

maka sensor 2 akan bekerja. 

2. Kemudian motor servo akan membuka penutup 

sampah selama 5 detik. 

3. Setelah penutup sampah tertutup kembali, maka LCD 

akan menampilkan pesan. 

4. Pada saat sensor 1 mendeteksi < 10 cm maka LCD 

akan menampilkan pesan tempat sampah penuh 

disertai lampu LED yang menyala.  

5. Penutup tempat sampah terkunci. 

6. Modul GSM akan mengirimkan SMS. 

 

III. HAS HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Hasil Rangkaian Alat 

 

Gambar 3.1 Rangkaian Alat 

 

Keterangan : 

1. A adalah Modul GSM. Modul yang  digunakan 

dalam alat ini adalah modul berbasis SIM900 

yang dapat berkomunikasi dengan perangkat lain 

menggunakan RS232 port komunikasi serial dan 

bekerja pada power supply 9V. Kode yang ditulis 

dalam Arduino mampu berkomunikasi dengan 

modul GSM menggunakan perintah AT. Perintah 

AT yang mengirim atau diterima dari modul 

menggunakan fungsi komunikasi serial yang 

disediakan oleh library Arduino. Fungsi seperti 

Serial. begin () yang membantu untuk 

menginisialisasi port serial dengan baud rate yang 

diberikan, Serial.write () untuk mengirim data ke 

port serial, Serial.available () dan Serial.read () 

berfungsi untuk membaca data dari port serial.u. 
2. B adalah Arduino dan D adalah rangkaian Sensor 

Ultrasonik dimana sensor pertama echo  

terhubung melalui pin 4 dan trigger terhubung ke 

pin 3, sedangkan sensor kedua echo terhubung 

melalui pin 7 dan trigger terhubung ke pin 6. 

3. C adalah  LCD yang berfungsi sebagai notifikasi 

ketika proses dari tempat sampah terbuka, 

tertutup dan penuh. Notifikasi yang di tampilkan 

berupa teks. Pada alat ini LCD yang digunakan 

berukuran 16x2 karakter. 

4. E adalah Motor Servo yang fungsi sebagai 

aktuator atau penggerak tutup tempat sampah, 

tutup tempat sampah akan bergerak terbuka 

ketika sensor mendeteksi objek, motor servo 

didefinifikan melalui pin 5. 
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Gambar 3.2  Rangkaian Di Dalam Penutup Tempat 

Sampah 

 

Pengujian Alat 

 

 
Gambar 3.2 Pengujian Alat 

 

Untuk pengujian awal “Smart Trash Bin”, rangkaian 

alat dipasang pada penutup tempat pembuangan sampah, 

sistem kerja alat ini adalah dapat mendeteksi benda yang 

ada di atas penutup tempat sampah. Dimana jika jarak 

benda mendekati penutup maka penutup akan merespon 

dengan cara terbuka otomatis penutupnya. Led hijau 

menandakan tempat pembuangan samapah masih bisa diisi 

dan  Jika tempat pembuangan sampah sudah penuh, secara 

otomatis alat akan mengunci penutup sehingga penutup 

tidak bisa dibuka, secara bersamaan modul GMS 

mengirimkan pesan kepada tenaga kebersihan untuk 

informasi bahwa sampah sudah penuh dan dapat segera 

dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Led  merah akan menyala dan LCD yang dipasang pada 

penutup juga akan mengeluarkan informasi bahwa “tempat 

sampah sudah penuh “.  

 

 
Gambar 3.3 Pesan Dari Modul GSM 

 

 
Gambar 3.4  Pengujian Untuk Mendeteksi Tempat 

Sampah Penuh 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan 

bahwa Sensor Ultrasonik dapat bekerja dengan baik sesuai 

dengan program yang di input pada Arduino,  Pada Modul 

GSM dapat mengirimkan SMS jika tempat sampah penuh, 

LCD untuk menampilkan pesan tempat sampah penuh atau 

pesan untuk membuang sampah dapat ditampilkan dengan 

jelas. Led merah untuk menandakan tempat sampah penuh 

dan led hijau untuk menandakan tutup tempat sampah 

terbuka. Smart Trash Bin dirancang untuk diletakkan 

diruangan tertutup (di dalam kantor, kampus, dll).  

 

Saran 

Dari hasil analisa pengujian Smart Trash Bin ini Tidak 

dapat digunakan untuk tempat sampah yang basah. 

Sehingga hanya dapat digunakan untuk ruang-ruang kerja. 

saran untuk pemakaian yang lebih efektif ke depan dapat  

merancang Smart Trash Bin dengan merancang 

perlindungan rangkaian dari air. Sehingga dapat diletakkan 

di ruangan terbuka.  

Perancangan ini diharapkan dapat dirancang dengan 

lebih baik lagi dengan penambahan beberapa alat seperti 

sensor asap, catu daya langsung dari adaptor DC dan 

lainnya. 
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ABSTRAK 

 
Rangkaian pentriger SCR ini dibangun dengan menggunakan Op-Amp LM324N, dioda, IC Regulator, serta beberapa 

komponen elektronika lainnya, rangkaian ini berfungsi untuk mengaktifkan SCR sesuai dengan sudut pentrigeran yang 

diinginkan dengan cara memutar potensio pada rangkaian duty cycle, perubahan nilai tegangan dari potensio selanjutnya 

akan dibandingkan dengan  gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian pembangkit gigi gergaji dengan menggunakan Op-

Amp dan menghasilkan bentuk gelombang pulsa yang dapat diatur, selanjutnya dihubungkan dengan rangkaian isolasi 

berupa transformator yang memiliki lilitan terpisah disisi sekundernya. Rangkaian pentrigeran ini  dirancang untuk 

menggerakkan rangkaian penyearah terkendali satu fasa setengah gelombang maupun penyearah terkendali gelombang 

penuh dengan beban yang digunakan bersifat resistif, adapun bentuk gelombang output pada beban diamati secara visual 

dengan menggunakan osciloscop, sehingga tingkat akurasi yang dihasilkan akan berbeda-beda untuk pengujian pada satu 

sudut pentrigeran yang sama oleh beberapa orang yang berbeda. 

 

Kata kunci : Triger SCR, Penyearah Terkendali, Op-Amp LM324N. 

 

      ABSTRACT  

 
This  SCR trigger circuit was constructed by using Op-Amp LM324N, diodes, IC Regulator, and some others electronics 

equipment, this circuit used to activate SCR according to triggering angle desired by turning potentio on the duty cycle circuit, the 

changes of voltage value from potensio furthermore will be compared with the wave that produced by the sawtooth generator 

circuit with using an Op-Amp, it can producing an adjustable pulse waveform, futhermore  connected to an isolation circuit in 

the form of a transformer which has a separate coil on the secondary side. This triggering circuit is designed to drive a single 

phase half wave  controlled rectifier or full wave controlled rectifier  that use a resistive load, as for the output waveform at the 

load is observed visually by using osciloscop, so that the level of accuracy produced will vary for testing at the same triggering 

angle by several different people. 

 
Keywords:  SCR trigger, controlled rectifier, Op-Amp LM324N 

 

1. PENDAHULUAN 

Elektronika daya merupakan salah satu bidang ilmu 

yang mempelajari dan membahas aplikasi elektronika yang 

berkaitan dengan peralatan listrik yang berdaya besar 

seperti pemanas industri, pengatur kecepatan motor AC dan 

DC. Salah satu materi yang dipelajari di dalam elektronika 

daya adalah konverter AC ke DC yang dapat dikendalikan 

dengan menggunakan komponen elektronika berupa SCR 

[1][2]. Penyearah terkendali (controlled rectifier) 

merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi 

untuk mengubah tegangan sumber arus bolak-balik dalam 

bentuk sinus menjadi tegangan searah yang dapat 

dikendalikan dengan dengan cara mengatur sudut 

pentrigeran SCR [1][2][3].  

Pada penelitian ini penulis mendisain rangkaian triger 

SCR untuk kebutuhan penyearah terkendali satu fasa 

dengan beban resistif, di mana perubahan sudut trigger SCR 

dapat dikendalikan dengan menggunakan komponen 

potensio. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Rangkaian penyearah terkendali setengah gelombang 

satu fasa dapat dilihat pada Gambar 1, sementara bentuk 

gelombang output dari rangkaian ini  ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

 

Gambar 1 Penyearah terkendali setengah gelombang [3]. 

Bentuk gelombang output dari masing-masing 

penyearah tersebut dapat diatur sesuai dengan perubahan 

besar sudut triger () SCR yang digunakan dengan 

menggunakan beban yang bersifat resistif  maka bentuk 

gelombang arus dan gelombang tegangan yang dihasilkan 

akan sefasa [1][2][3]. 
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Gambar 2 Gelombang input dan output untuk beban resistif [3]. 

Secara matematis besar tegangan output rata-rata dapat 

dicari dengan menggunakan persamaan (1) [1][2][3]. 

 

 …   (1) 

di mana: 

Vm = Nilai tegangan puncak (Volt). 

𝛼  = Besar sudut trigger SCR. 

Vo = Tegangan rata-rata output (Volt). 

 

 Rangkaian penyearah terkendali gelombang penuh pada 

penelitian ini  menggunakan  dua buah SCR dan dua buah 

diode seperti ditunjukkan pada Gambar 3. sementara bentuk 

gelombang output dari rangkaian ini dapat dilihat pada 

Gambar 4 [2]. 

 

 
Gambar 3 Penyearah terkendali gelombang penuh [2].  

 

Gambar 4 Gelombang output untuk beban resistif [2]. 

Besar tegangan output yang dihasilkan dari rangkaian 

penyearah gelombang penuh satu fasa ini dapat dicari 

dengan menggunakan persamaan (2), dimana beban yang 

digunakan bersifat resistif. 

 

  …(2) 

Disain rangkaian triger untuk SCR yang digunakan pada 

penyearah terkendali satu fasa baik untuk keperluan 

setengah gelombang maupun untuk gelombang penuh 

secara blok diagram sistem ini dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 

 
Rangkaian 

Penyearah 

Gelombang 

Penuh

Rangkaian

Isolasi

Rangkaian 

Duty Cycle

Pembangkit 

Gelombang Gigi 

Gergaji

Zerro Crossing 

Detector

S C R

 

Gambar 5 Blok diagram sistem 

 

Penyearah Gelombang Penuh 

Penyearah gelombang penuh seperti ditunjukkan pada 

Gambar 6 berfungsi untuk mengubah sinyal tegangan AC 

(Alternating Curren) menjadi tegangan DC (Direct 

Current) yang berfungsi untuk memberikan sumber 

tegangan  keseluruh komponen pada rangkaian kontrol, 

dimana rangkaian penyearah ini disusun dengan 

menggunakan komponen diode kapasitor dan IC regulator 

LM7812 dan LM7912, untuk menghasilkan tegangan DC 

+12 V dan -12V. 

Output penyearah gelombang penuh ini juga digunakan 

sebagai input untuk rangkaian  Zero Crossing Detector 

(ZCD), adapun gelombang yang digunakan untuk keperluan 

ZCD adalah gelombang yang belum mendapat filter, diode 

D5 pada rangkaian penyearah gelombang penuh 

difungsikan sebagai pembatas agar bentuk gelombang yang 

menuju rangkaian ZCD tidak terfilter oleh kapasitor. 

 

 

Gambar 6 Rangkaian penyearah gelombang penuh 

 

Rangkaian Zero Crossing Detector (ZCD) 

Rangkaian zero crossing detector berfungsi untuk 

mendeteksi peralihan pada saat arus jala-jala berada pada 

kondisi nol [1][2], ketika rangkaian ini mendeteksi arus 

sebesar nol maka output dari IC akan menghasilkan output 

berupa pulsa sempit pada saat terjadi persilangan nol pada 

tegangan AC yang dideteksi. 

Rangkaian ZCD ini disusun dengan menggunakan IC 

LM 324 yang difungsikan sebagai komparator [5] seperti 

ditunjukkan pada Gambar 7 output dari rangkaian 

selanjutnya dihubungkan dengan rangkaian pembangkit 

gelombang gigi gergaji. 
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Gambar 7 Rangkaian ZCD 

 

Rangkaian Pembangkit Gigi Gergaji 

 

Output darai rangkaian zero crossing detector 

selanjutnya dihubungkan dengan rangkaian gigi gergaji, 

rangkaian ini disusun dengan menggunakan beberapa 

komponen seperti kapasitor, diode  dan resistor seperti pada 

Gambar 8 output dari rangkaian ini selanjutnya 

dihubungkan dengan rangkaian duty cycle. 

 

 
 

Gambar 8  Rangkaian pembangkit gigi gergaji 

 
Rangkaian Duty Cycle 

Rangkaian duty cycle ini menggunakan beberapa 

komponen elektronika seperti resistor, IC Op-Amp LM 

324N,  dan diode, serta potensio yang berfungsi untuk 

mengatur lebar pulsa PWM (Pulse Width Modulation) yang 

digunakan sebagai sudut penyulut (Trigger) SCR perti 

ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9 Rangkaian Duty Cycle 

 Rangkian isolasi dibentuk dengan menggunakan satu 

buah transformator yang digerakkan oleh perubahan PWM 

dengan menggunakan satu buah transistor dan beberapa 

diode seperti ditunjukkan pada Gambar 10. Rangkaian ini 

difungsikan sebagai pembatas antara rangkaian triger 

dengan rangkaian beban hal ini bertujuan untuk melindungi 

rangkian triger dari arus atau tegangan yang berlebih yang 

berasal dari sumber rangkaian beban, dengan demikian 

rangkaian kontrol SCR tidak rusak. 

   

 
 

Gambar 10 Rangkaian isolasi 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Rangkaian Catu Daya 

Bentuk gelombang setelah melewati diode jembatan 

dapat dilihat pada Gambar 11, gelombang ini selanjutnya 

digunakan sebagai input untuk rangkaian ZCD, untuk 

menghasilkan tegangan output DC+ 12V dan – 12V maka 

gelombang ini dihubungkan dengan filter kapasitor dan IC 

regulator LM7812 dan LM7912.  

 

 
Gambar 11 Output penyearah gelombang penuh 

 

 

Pengujian Rangkaian Zero Crossing Detector (ZCD) 

 

Hasil pengukuran pada rangkaian ini dapat dilihat pada 

Gambar 12 dapat dilihat proses dimana rangkaian ZCD 

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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Gambar. 12 Output ZCD 

 

Pengujian Rangkaian Pembangkit Gigi Gergaji 

Pada saat pulsa sesaat yang dihasilkan oleh ZCD telah 

diterima maka rangkaian pembangkiat gigi gergaji akan 

menghasilkan gelombang berbentuk gergaji tepat pada saat 

pulsa sesaat tersebut mulai muncul seperti ditunjukkan pada 

Gambar 13. 

 

 
Gambar 13 Output gelombang gigi gergaji 

 

Pengujian Rangkaian Duty Cycle 

Hasil pengukuran pada Rangkaian duty cycle dapat 

dilihat pada Gambar 14, dimana lebar pulsa duty cycle akan 

berubah sesuai hasil komparasi gelombang gigi gergaji 

dengan tegangan dari perubahan nilai tahanan potensio. 

 

 
Gambar 14 Output pada rangkaian duty cycle 

Pengujian Penyearah Terkendali Setengah Gelombang 

Untuk rangkian penyearah terkendali setengah 

gelombang sistem pemasangan SCR triggering dengan 

rangkaian dapat di lihat pada Gambar 15, dimana Gate yang 

digunakan hanya satu buah sementara katode SCR 

triggering dibungkan dengan katode dari SCR. 

 

 
Gambar. 15 Rangkain pengujian setengah gelombang 

 

 Besar sudut trigger SCR dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan dengan cara memutar potensio pada rangkaian 

duty cycle kemudian bentuk gelombang diamati dengan 

menggunakan osciloscop. Pada pengujian ini sudut SCR 

yang diamati berada pada titik 15o, 45o, 90o, 135o, dan 180o 

seperti ditunjukkan pada Gambar 16. 

 

 
Gambar.16 Gelombang output (a) 15o (b) 45o  (c) 90o  (d) 135o  (e) 180o 

Besar tegangan output rata-rata dari penyearah 

terkendali setengah gelombang ini untuk beban resistif pada 

sudut yang berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1 Hasil pengukuran 

 
Pengujian Penyearah Terkendali Gelombang Penuh 

Pengujian rangkaian penyearah terkendali gelombang 

penuh dapat dilakukan dengan mengikuti disain perkabelan 

seperti ditunjukkan pada Gambar 17, dimana gate 1 

dihubungkan dengan gate SCR 1 dan Gate 2   terhubung 

dengan gate SCR 2, sementara kedua katode dihubungkan 

dengan katode dari masing-masing SCR. 
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Gambar. 17 Rangkain pengujian gelombang penuh 

 

Bentuk gelombang output dari rangkaian penyearah 

terkendali gelombang penuh ini dapat ditunjukkan pada 

Gambar 18, dengan sudut pemotongan masing-masing 

sebesar 15o, 45o, 90o, 135o, dan 180o. 

 

 
Gambar.18 Gelombang output (a) 15o (b) 45o  (c) 90o  (d) 135o  (e) 180o 

 

Tegangan output rata-rata dari penyearah terkendali 

gelombang penuh satu fasa dengan beban resistif  untuk 

beberapa sudut  yang berbeda dapat dilihat pada Tabel. 2. 

 

 
Tabel 2 Hasil pengukuran 

 
 

Pada Tabel 1 tegangan output dari rangkaian untuk 

sudut penyulut 15o memiliki nilai sebesar 5,42 Volt 

sementara pada Tabel 2 tegangan output rata-rata yang 

dihasilkan sebesar 10,79 Volt. Sementara untuk sudut triger 

45o tegangan output pada masing-masing tabel 

menunjukkan 4,83 Volt dan 10,16 Volt, begitu juga untuk 

sudut 135o tegangan masing-masing yang dihasilkan 

sebesar 0,54 Volt pada Tabel 1 dan 1,72 Volt pada Tabel 2. 

Tegangan output rata-rata pada penyearah terkendali 

gelombang penuh satu fasa memiliki nilai dua kali lebih 

besar dari penyearah terkendali  satu fasa setengah 

gelombang, hal ini dapat dibuktikan dari persamaan (1) dan 

persamaan (2) untuk sudut pentrigeran yang sama. 

Pada penelitian ini tegangan rata-rata pada Tabel 2 tidak 

sama dengan  dua kali tegangan pada Tabel 1 untuk sudut 

yang sama atau memiliki selisih, hal ini dikarenakan faktor 

ketidak akuratan dalam pengamatan atau pembacaan sudut 

gelombang pada osiloskop, pada saat pengujian besar sudut 

pentrigeran  SCR diamati secara visual dengan mata 

sehingga tingkat akurasi yang dihasilkan akan berbeda-beda 

untuk pengujian pada satu sudut pentrigeran yang sama 

oleh beberapa orang yang berbeda. 

 

 

4.  KESIMPULAN  

Rangkaian triger SCR untuk kebutuhan penyearah 

terkendali satu fasa pada penelitian ini mampu 

menghasilkan gelombang output yang dapat diatur baik 

untuk setengah gelombang maupun gelombang penuh, 

dimana penentuan besar sudut pentrigeran SCR dilakukan 

dengan memutar potensio serta diamati secara visual 

dengan menggunakan osciloscop, hal ini menjadikan sistem 

memiliki tingkat akurasi yang rendah. 

 

5. SARAN 

Pengaturan sudut triger masih dilakukan secara visual 

sehingga menungkinkan perbedaan hasil pengukuran antara 

satu orang dengan yang lainnya, untuk mengatasi hal ini 

rangkaian perlu dilengkapi dengan pengatur sudut trigger 

SCR secara digital. 
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