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ABSTRACT 

The fifteen level single phase Multilevel Inverter (MLI) in this research is constructed by using three independent DC sources 

in form of 12, 24, and 48 Volts batteries which arranged in series where each source separated by MOSFET  that used as 

switch and uses three diodes and furthermore connected with H-Bridge circuits which serves to reverse the direction of the 

electric current to producing alternating current on the resistif load. MOSFET switching circuit is designed by using 

Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM) methode which using AC PLN current as control reference system, by using the 

operational amplifier component that used as  comparator between the reference wave with  carrier voltage from DC sources 

as many as sevens where use analog and digital electronic components which function to activate the gate of each MOSFET 

in the power circuits. By using combination of voltage arrangement battery this MLI can produce an output wave not much 

different from previous research that is equal to 15 levels, THD of 5.6%, and frequency of 50 Hz but the number of switches, 

diodes and carrier voltages used is less than previous researches. 

Keywords: Multilevel Inverter, SPWM, Voltage carrier, and  THD 

  ABSTRAK 

Multilevel inverter (MLI) satu fasa lima belas level pada penelitian ini dibangun dengan menggunakan tiga buah sumber DC 

bebas berupa baterai 12, 24, dan 48 Volt yang disusun secara seri di mana masing-masing sumber dipisahkan oleh MOSFET 

yang difungsikan sebagai saklar serta menggunakan tiga buah dioda yang disusun secara paralel, selanjutnya dihubungkan 

dengan rangkaian H-Bridge yang berfungsi untuk  membalikan arah arus listrik sehingga menghasilkan arus bolak-balik 

pada sisi beban resistif. Rangkaian pensaklaran MOSFET didesain dengan metode Sinusoidal Pulse Width Modulation 

(SPWM) yang menggunakan gelombang arus listrik AC PLN sebagai referensi untuk mengendalikan sistem, serta 

komponen operational amplifier yang berfungsi sebagai pembanding antara gelombang referensi dengan tegangan carrier 

dari sumber DC sebanyak tujuh buah di mana menggunakan komponen elektronika analog dan digital untuk mengaktifkan 

masing-masing gate MOSFET pada rangkaian daya. Dengan menggunakan kombinasi susunan tegangan baterai MLI ini 

dapat menghasilkan gelombang output tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu sebesar 15 level, THD sebesar 

5,6%, dan frekuensi sebesar 50 Hz namun jumlah saklar, dioda dan tegangan carrier yang digunakan lebih sedikit dari 

penelitian sebelumnya. 

Kata kunci : Multilevel Inverter, SPWM , Tegangan carrier, dan THD. 

I.  PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang 

berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk 

cenderung meningkat hal ini ditandai dengan data hasil 

sensus kependudukan dari tahun ke tahun, peningkatan 

jumlah penduduk akan diikuti dengan peningkatan jumlah 

penggunaan perangkat elektronika sehingga konsumsi 

energi listrik akan meningkat sementara ketersediaan energi 

fosil sangat terbatas. Pemanfaatan energi alternatif 

merupakan 

salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan 

kelangkaan tersebut, energi listrik ini disimpan dalam 

bentuk arus searah (DC) sehingga dibutuhkan rangkaian 

konverter untuk menghasilkan energi listrik dalam bentuk 

arus bolak-balik (AC) [1][2]. 

Inverter merupakan salah satu peralatan elektronika 

yang berfungsi untuk mengubah tegangan arus searah 

(Direct Current) menjadi arus bolak-balik (Alternating 

Current)[1][2], rangkaian inverter dengan gelombang 

output berbentuk kotak masih memungkinkan digunakan 

pada aplikasi daya rendah dan menengah sementara untuk 

aplikasi daya yang tinggi dibutuhkan gelombang luaran 

yang mendekati bentuk gelombang sinusoidal dengan Total 

Harmonic Distortion (THD) yang lebih baik [2]. 

MLI merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk menghasilkan gelombang luaran inverter mendekati 

bentuk gelombang sinusoidal, di mana semakin banyak 

jumlah level yang didesain maka luaran MLI tersebut 

semakin mendekati gelombang sinusoidal dengan demikian 

mailto:effendi.bmk@gmail.com


Jurnal J-Innovation Vol. 9, No. 1, Juni 2020 

ISSN : 2338-2082 
 

2 

persentase THD yang dihasilkan semakin kecil [1] [3]. 

Sistem kerja MLI satu fasa lima belas  level pada rujukan 

[4] menggunakan metode modulasi SPWM di mana jumlah 

tegangan carrier yang digunakan sebanyak 14 buah, 

dengan sumber tegangan sebanyak 7 buah sementara 

saklar/MOSFET yang digunakan sebanyak 11 serta diode 7 

buah dimana nilai THD yang diahasilkan sebesar 5,5%. 

Disain MLI pada penelitian [4] masih memungkinkan untuk 

disederhanakan dengan cara memodifikasi jumlah tegangan 

carrier menjadi 7 buah, sementara rangkaian daya pada 

penelitian [5] dapat kembangkan untuk menghasilkan 

output sebanyak 15 level dengan cara menggunakan 

tegangan baterai yang berbeda yakni 12, 24, dan 48 Volt. 

II. METODELOGI

MLI secara umum disusun untuk menghasilkan

gelombang luaran yang mendekati gelombang sinusoidal 

dengan memanfaatkan tegangan DC dari beberapa level 

[1][6], di mana gelombang luaran berbentuk seperti 

gelombang tangga. Konsep dasar MLI dapat dilihat pada 

Gambar 1 di mana saklar  yang digunakan berfungsi untuk 

memilih level tegangan yang akan dihubungkan dengan 

beban [6] Tegangan luaran dapat didefinisikan sebagai 

tegangan yang melintasi terminal luaran dari inverter 

tehadap titik ground [1] seperti ditunjukkan pada Gambar 2 

di mana bentuk gelombang luarannya berbentuk tangga 

yang memiliki amplitudo maksimum sebesar V3 atau 

sebesar tegangan sumber  yang digunakan (Vdc). 

Vdc

Vdc/3

Vdc/3

Vdc/3

+  Vout  -

0

V1

V2
V3

-

+

Load

Gambar 1. Konsep dasar MLI dengan saklar satu pole. [1] 

V1

V2

V3

0 t

Gambar 2. Gelombang output MLI dengan saklar satu 

pole. 

a) Rangkaian Daya MLI

Rangkaian MLI yang digunakan seperti pada Gambar 3

yang terdiri dari satu buah rangkaian H-Bridge, tiga buah 

sumber DC bebas yang disusun secara seri di mana masing-

masing sumber DC bebas dipisahkan oleh satu buah saklar 

serta menggunakan tiga buah dioda, adapun jumlah saklar 

yang digunakan sebanyak 7 buah saklar [5], dengan 

menggunakan tegangan sumber V1, V2, dan V3 sebesar 12, 

24, dan 48 Volt. 

Dengan menggunakan urutan kombinasi tegangan 

seperti di tunjukkan pada Tabel1, sistem ini mampu 

menghasilkan tegangan output sebanyak lima belas level. 

Load
S4

S7

S5

S6

D3

D2

D1

S3

S2

S1

Vab

V
3

V
2

V
1

Gambar 3 Rangkaian daya MLI [5] 

Tabel 1 Urutan pensaklaran MLI 

b). Topologi Strategi Modulasi SPWM untuk MLI 

Modulasi SPWM merupakan suatu sistem yang 

digunakan untuk menghasilkan gelombang pulsa dengan 

lebar modulasinya dapat diatur sesuai dengan perubahan 

gelombang referensi yang digunakan.  Gelombang referensi 

yang digunakan pada sistem modulasi SPWM  Multilevel 

inverter 15 level ini bersumber dari gelombang arus 

sinusoidal yang dihasilakan oleh PLN seperti pada Gambar 

4. Dengan menggunakan rangkaian transformator CT

(Center Tap) dan dua buah diode seperti di tunjukkan pada 

Gambar 5, gelombang sinusoidal yang bersumber dari PLN 

ini dapat dipecah menjadi dua bagian yang selanjutnya 

digunakan untuk mengendalikan pensaklaran MOSFET 

bagian sisi positif (Ref1) dan bagian sisi negatif (Ref2). 

Gambar 4. Gelombang sinusoidal PLN 
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Sementara bentuk gelombang dapat dilihat pada 

Gambar 6 dimana gelombang sinusoidal disearahkan 

sehingga setangah gelombang pertama berada pada sudut 0o 

hingga 180o dan setengah gelombang berikutnya berada 

pada  sudut 180o hingga 360o. 

Gambar 5. Rangkaian pembagi refrensi. 

Gambar 6. Gelombang Ref1 dan Ref2 

Gelombang Ref1 dan Ref2 selanjutnya dibandingkan 

dengan tegangan DC (Vcarrier) yang memiliki nilai 

bervariasi sesuai dengan level masing-masing seperti di 

tunjukkan pada Tabel 2, dengan menggunakan komponen 

op-amp seperti pada Gambar 7 dan Gambar 8. 

Pada sisi Ref1 jumlah op-amp yang digunakan sebanyak 

7 buah untuk menggerakkan pensaklaran pada masing-

masing level (L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), sementara 

pada sisi Ref2 op-amp yang digunakan sebanyak 6 buah 

yang difungsikan untuk menggerakkan pensaklaran pada 

sisi negative (L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, L_6 ), dengan 

demikian jumlah level secara keseluruhan sebanyak 15 

level. 
Tabel 2 Nilai Vcarrier 

Gambar 7. Rangkaian komparator sisi positif 

Gambar 8 Rangkaian komparator sisi negatif 

Output rangkaian komparator dari hasil perbandingan 

antara Ref1 dengan Vcarier selanjutnya digunakan untuk 

menggerakkan rangkaian switch (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) 

berupa MOSFET secara bertahap sesuai dengan level 

masing-masing seperti di tunjukkan pada Gambar 9.  

Pada saat gelombang Ref1 bergerak dari titik sudut 0o 

maka sistem akan mengaktifkan S4, S7, D1, D2, D3 untuk 

menghasilkan gelombang pada sisi output sebesar 0 Volt, 

sedangkan pada saat tegangan Ref1 sama dengan V1 akan 

menghasilkan sudut sebesar 1 dan selanjutnya sistem akan 

mengaktifkan S1, S4, S7, D2, D3 atau pada posisi C1. Pada 

posisi C2 sistem akan mengaktifkan S1, S4, S7, D1, D2 di 

mana sudut yang dihasilkan sebesar 2. 

Gambar 9. Gelombang Vref1, Vcarrier dan Output 

komparator sisi positif. 

Sistem akan melakukan perbandingan antara Ref1 dan 

Vcarrier yang berikutnya untuk menggerakan saklar pada 

posisi C4, C5, C6, C7,  dan kembali lagi ke posisi C6, C5, 

C4, C3, C2, C1, selanjutnya sistem akan mencapai titik 0o. 

Pada setengah siklus berikutnya sistem akan melakukan 

perbandingan antara Ref2 dengan tegangan carrier 

sebagaimana proses yang terjadi pada tahap sebelumnya 

yang ditunjukkan pada Gambar 10. 

Sudut 1 merupakan hasil perbandingan antara Ref2 

dan tegangan carrier V1 yang selanjutnya akan digunakan 

untuk mengaktifkan S1, S5, S6, D2, D3 atau seperti 

ditunjukkan pada posisi C_1, proses ini akan berlangsung 

untuk posisi berikutnya C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, 
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C_6, C_5, C_4, C_3, C_2, C_1. 

Gambar 10. Gelombang Vref1, Vcarrier dan Output 

komparator sisi negatif 

Tabel 3 Nilai sudut α dan β 

Besar sudut α dan β untuk masing-masing level dapat 

dicari dengan menggunakan persamaan (1), (2) di mana 

Vmak merupakan tegangan puncak dari Vref1 atau Vref2, 

adapun pada penelitian ini tegangan maksimum yang 

digunakan sebesar 14 Volt. Besar nilai masing-masing 

sudut dapat dilihat pada Tabel 3. 

𝛼𝑛  = sin−1(
𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟

𝑉𝑚𝑎𝑘
)    (1) 

𝛽𝑛  = 180𝑜 + | sin−1(
𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟

𝑉𝑚𝑎𝑘
)|    (2) 

c. Total Harmonic Distortion (THD)

THD dapat didefinisikan sebagai hasil perbandingan

total nilai tegangan root mean square (rms) dari 

keseluruhan komponen harmonik gelombang luaran 

terhadap nilai tegangan rms komponen dasarnya, secara 

matematika persamaan umumnya dapat dilihat pada 

persamaan (3) dan (4) [1][2][3]. 

𝑇𝐻𝐷 =
√𝑉𝑟𝑚𝑠

2 −𝑉1(𝑟𝑚𝑠)
2

𝑉1(𝑟𝑚𝑠)
2  (3)

𝑉(𝑟𝑚𝑠) = √𝑉1(𝑟𝑚𝑠)
2 + 𝑉3(𝑟𝑚𝑠)

2 + ⋯ + 𝑉𝑛(𝑟𝑚𝑠)
2  (4) 

di mana: 

𝑉1(𝑟𝑚𝑠)
2 = nilai tegangan rms untuk harmonik ke 1 

𝑉𝑛(𝑟𝑚𝑠)
2 = nilai tegangan rms untuk harmonik ke n 

Nilai tegangan rms pada harmonik ke n dapat dicari 

dengan  menggunakan analisis deret Fourier seperti pada 

persamaan (5) hingga (8) [1][2][3]. 

𝑓(𝑡) = 𝑎0 + ∑ (𝑎𝑛 cos 𝑛𝜔0𝑡∞
𝑛=1 + 𝑏𝑛 sin 𝑛𝜔0𝑡)   (5) 

di mana: 

𝑎0 =
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0
 (6) 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos 𝑛𝜔0𝑡 𝑑𝑡

𝑇

0
(7) 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin 𝑛𝜔0𝑡 𝑑𝑡

𝑇

0
(8) 

d. Rangkaian Modulasi SPWM MLI 15 Level

Rangkaian modulasi sistem MLI 15 level ini disusun

dengan menggunakan komponen elektronika seperti op-

amp yang difungsikan sebagai komparator antara tegangan 

Ref dan tegangan carrier, di mana jumlah yang digunakan 

sebanyak l5 gerbang sementara tegangan carrier yang 

digunakan sebanyak tujuh buah. 

Gerbang logika NOT dan AND seperti pada Gambar 11 

didesain untuk mengatur agar sistem bekerja secara 

berurutan dan hanya melakukan pensaklaran satu kali untuk 

setiap tahapan dan disesuaikan dengan perubahan 

amplitudo gelombang referensi dengan demikian 

gelombang output yang dihasilkan akan membentuk 

gelombang anak tangga. 
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Gambar 11 Rangkaian modulasi SPWM 15 level 

Rangkaian pensaklaran MOSFET seperti ditunjukkan 

pada Gambar 12 disusun dari gerbang OR di mana S1 

digunakan untuk mengaktifkan baterai 12 Volt, S2 untuk 

mengaktifkan baterai 24 Volt dan S3 untuk baterai 48 Volt. 

Sementara S4 dan S7 difungsikan untuk mengaktifkan 

pada siklus positif antara sudut 0o hingga 180o, adapun 

rangkaian pensaklaran  S5 dan S6 digunakan untuk 

membalikkan arah arus pada beban  antara 180o hingga 360o 

sehingga menghasilkan bentuk gelombang output dalam 

bentuk arus bolak-balik. Adapun bentuk gelombang pulsa 

rangkaian pensaklaran MOSFET dapat dilihat pada Gambar 

13. 

Gambar 12 Rangkaian pensaklaran MOSFET 

Gambar 13 Gelombang pulsa rangkaian pensaklaran 

MOSFET. 
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Gambar 14 Rangkaian pensaklaran daya 

Rangkaian daya pada MLI ini menggunakan 7 buah 

MOSFET dan tiga buah diode dengan sumber tegangan 

yang berbeda-beda seperti ditunjukkan pada Gambar 14. 

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disain MLI ini mampu menghasilkan level tegangan

sebanyak 15 tingkat di mana rangkaian daya yang 

digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian [5] hal ini dapat dilakukan dengan cara 

mengganti nilai baterai menjadi 12V, 24 V, 48V serta 

melakukan kombinasi dari susunan beterai tersebut sesuai 

dengan gelombang referensi berupa arus sinusoidal PLN. 

Adapun bentuk gelombang output dapat dilihat pada 

Gambar 15. 

Gambar 15. Gelombang output MLI 15 Level 

THD yang dihasilan pada disain MLI 15 level ini memiliki 

nilai yang hampir sama dengan penelitian [4] yakni sebesar 

5,6%. Pada penelitian tersebut menggunakan Vcarrier 

sebanyak 14 buah sementara pada penelitian ini penulis 

mendisain Vcarrier yang digunakan sebanyak 7 buah, 

adapun gelombang harmonisa MLI ini dapat dilihat pada 

Gambar 16 dengan frekuensi dasar yang digunakan sebesar 

50 Hz. 

Gambar 16. Gelombang Harmonisa MLI 15 Level 

2. KESIMPULAN

Disain MLI pada penelitian ini mampu meminimalkan

penggunaan MOSFET dan dioda sementara THD yang 

dihasilkan hampir sama dengan penelitian sebelumnya 

dimana frekuensi gelombang output tegangan sesuai 

dengan frekuensi PLN. 
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APLIKASI PERINGATAN BENCANA BANJIR 

BERBASIS ANDROID 

Feri susilawati1 ,Zaid Haritsah2 ,Safwan3

Program Studi Teknik Informatika Politeknik Aceh1,2,3 

Jl. Politeknik Aceh, Pango Raya, Banda Aceh 23119 

feri@politeknikaceh.ac.id, Zaidharistsah19@gmail.com, Safwan@politeknikaceh.ac.id 

ABSTRACT 

Many victims are caused by floods every year due to inadequate warning systems that exist today. Making a flood disaster 

warning application is used to receive information in the form of the latest water level conditions that are designed using 

ultra sonic sensors, So as to minimize the number of flood victims. Ultrasonic sensors detect water levels above 11cm, so 

Arduino sends a signal to Android to instruct the Android to send a water warning SMS that has reached the standby point 

to the user using the SMS Gateway Method, so users can receive SMS notifications about water levels in real time. 

Keyword: sensor ultrasonic, SMS Gateway, Android, MySQL 

ABSTRAK 

Banyak korban yang diakibatkan oleh bencana banjir setiap tahunnya dikarenakan tidak memadainya sistem peringatan  yang 

ada sekarang.  Pembuatan Aplikasi peringatan bencana banjir  digunakan untuk menerima informasi berupa kondisi terkini 

ketinggian air yang dirancang menggunakan sensor ultrasonic, Sehingga dapat meminimalisir jumlah korban banjir. Sensor 

Ultra sonic mendeteksi ketinggian air diatas 11cm, sehingga arduino mengirim sinyak pada android untuk menmerintahkan 

android mengirim sms peringatan air yang sudah mencapai titik siaga pada user denngan Metode SMS Gateway, sehingga 

user dapat menerima notifikasi SMS tentang ketinggian air secara real time.   

Kata Kunci: sensor ultrasonic, SMS Gateway, Android, MySQL 

I.  PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang 

tahun, sehingga dataran rendah yang ada di Indonesia sering 

mengalami banjir .Banjir sendiri disebabkan oleh 

meningkatnya volume atau debit air sungai/saluran karena 

curah hujan yang tinggi dan juga tersumbatnya aliran 

sungai yang disebabkan oleh tumpukan sampah.  Hingga 

saat ini banjir masih menjadi bencana rutin yang melanda 

hampir seluruh wilayah di Indonesia setiap tahunnya.  

Solusi yang muncul dalam menyelesaikan 

pemasalahan diatas adalah dengan membuat “Aplikasi 

Peringatan Bencana Banjir Berbasis Android” dimana 

aplikasi ini dapat menjadi acuan evakuasi sebelum 

terjadinya bencana banjir dengan sistem peringatan 

berupa sirine dan notifikasi SMS saat dalam 

ketinggian siaga sehingga dengan adanya alat ini 

masyarakat dapat lebih siap dan waspada jika terdapat 

kemungkinan terjadinya banjir.  

II. METODELOGI

Analisa Sistem 

Perancangan sensor Ultra sonik  

Perancangan sensor Ultra sonik dilakukan untuk dapat 

mendeteksi ketinggian air  dengan syarat ketika ketinggian 

air meningkat. Sensor akan memberikan inputan awal 

kepada arduino 

1. Pemograman Sistem

Pemograman sistem yang digunakan pada sistem ini

adalah pemograman Java dan Bahasa C.

2. Metode Pengiriman SMS

Sistem akan mengirimkan notifikasi berupa SMS

kepada nomor-nomor yang sudah diinput kedalam

database sistem.

3. Menganalisa dan membuat kesimpulan.

Blok Diagram 

Dibawah ini adalah blok diagram yang dirancang 

untuk aplikasi peringatan bencana banjir menggunkan 

sensor ultra sonic HC-SR04 

Gambar 2.1 Blok Diagram Sistem 

Pada diagram blok diatas volume/debit air yang 

mengalami peningkatan akan berfungsi untuk memberikan 

inputan awal dari hasil pengukuran yang dilakukan sensor, 

sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik kearah air 

VOLUME/DEBIT AIR
SENSOR ULTRA 

SONIC HC-SR04
ARDUINO

PROGRAM JAVAUSER

mailto:feri@politeknikaceh.ac.id
mailto:Zaidharistsah19@gmail.com
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lalu pantulan gelombang tersebut diterima kembali oleh 

sensor, sehingga sensor dapat menentukan ketinggian air 

dari selisih waktu yang dihasilkan dari awal gelombang 

dipancarkan sampai gelombang kembali dipantulkan, 

kemudian arduino berfungsi untuk memproses informasi 

yang dihasilka oleh sensor, jika ketinggian air tidak 

mencapai batas siaga yaitu dibawah 11 cm dari sensor, 

maka akan dilakukan perulangan, jika ketinggian air telah 

mencapai ambang batas siaga yaitu dimulai dari 11cm 

sampai 20 cm,  maka program java akan mengaktifkan 

sirine dan memberikan notifikasi berupa SMS kepada user. 

Dan jika ketinggian air semakin meningkat mencapai 21cm 

ke atas maka hanya serunai yang berbunyi sebagai tanda 

bahaya. 

Flowchart Sistem 

Gambar 2.2 Flowchart Sistem 

Pada Flowchart diatas menjelaskan ketinggian air 

menjadi inputan awal yang diterima oleh sensor ketika 

mengalami peningkatan, Kemudian jika kondisi ketinggian 

air masih diatas 20 cm maka sistem tidak melakukan proses 

apapun karena ketinggian air masih dalam kondisi aman, 

Jika kondisi ketinggian air mencapai <=20 cm dari sensor, 

maka sensor akan memberi sinyal ke arduino untuk 

memanggil program untuk mengaktifkan Sirine tanda siaga 

dan memberikan notifkasi berupa SMS yang berisi pesan 

“Siaga!!! Ketinggian air sudah mencapai ambang batas”, 

Jika ketinggian air sudah mencapai 10 cm dari sensor, maka 

sensor akan memberikan sinyal ke arduino dan memanggil 

program java untuk mengaktifkan sirine tanda bahaya. 

Perancangan Prototype 

Gambar 2.3 Prototype Sistem 

Ket : 

a. Personal Computer (PC).

b. Arduino.

c. Sensor Ultrasonik HC-SR04.

d. Batas bahaya (>21cm).

e. Batas  Siaga (<=20 cm).

f. Batas ketinggian air yang aman (10 cm).

DFD Sistem 

Gambar 2.4 DFD Sistem pada Android 

 DFD ini menjelasaka sistem kerja aprikasi pada 

android dengan dua user yang dapat menggunakan aplikasi 

ini. Dimana satu user bertindak sebagai admin untuk 

mengotrol dan mengimput data user yang yang bertindak 

sebagai masyarakat sebagai penerima sms perigatan banjir. 

Admin dapat menambah dan menghapus data penerima sms 

perigatan banjir. Sedangkan masyarakat hanya dapat 

menerima sms. 

Start

Inputan 

Sensor

Arduino Menerima 

Data Sensor

Nilai 

Ketinggian

Mengirim Nilai 

Ketinggian Ke 

Program Java

Menampilkan Nilai 

Ketinggian di 

Interface Java

Ketinggian Air <=20 cm 

&& >=11 dari sensor

Mengaktifkan 

Sirine tanda 

siaga dan 

mengirim 

Notifikasi SMS

Ketinggian Air >20 

cm dari sensor

Mengaktifkan 

sirine tanda 

bahaya

End

ya

tidak

ya

Tidak

SistemAdmin User

Login

Input Data user

View Data User

Validasi Login

Validasi Input Data user

View data serial Sensor

View data serial

Notifikasi SMS
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Pada sistem android peringatan dini banjir ini 

menggunakan database MySQL untuk menyimpan daftar 

nomor HP user, username dan password admin dan juga 

pesan. Dengan sistem ERD sebagai berikut 

Gambar 2.5 ERD Sistem 

III. HAS HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menampilkan keseluruhan dari sistem 

yang telah jadi, seperti tampak pada gambar dibawah ini. 

Perangkat yang digunakan yaitu PC sebagai tempat untuk 

menjalankan program dan aquarium sebagai wadah 

penampung air, dan stiker warna sebagai indikator 

ketinggian air 

Gambar 3.1. Perancangan Sistem 

Gambar 3.2 Halaman Indikator Ketinggian Air 

Pada  gambar diatas merupakan halam pada aplikasi 

android berisi data serial yang dikirimkan dari arduino ke 

android setelah dilakukan proses perhitungan pada arduino. 

pada halaman ini juga terdapat indikator ketinggia air yang 

ditandai dengan warna merah sebagai tanda bahaya, warna 

kuning sebagai tanda siaga, dan warna hijau sebagai tanda 

aman. Juga terdapat texfield untuk menampung data serial 

yang dikirim dari arduino. 

Pada saat ketinggian air normal. Maka lampu yang aka 

menyala hanya warna hijau, ketika ketinggian air 

bertambah. Mencapai 11cm. maka lampu kuning akan 

menyala diikuti dengan sms gatway yang dikirim langsung 

ke no user yang telah disimpan oleh admin pada halaman 

android. Sedangkan lampu merah akan menyala pada saat 

air mencapai batas maksimal yaitu diatas 21cm, diikuti 

dengan bunyi serune yang merupakan peringatan bahaya. 

Gambar 3.3 SMS Gatway 

Pada gambar diatas merupakan sms Gatway yang diterima 

oleh user pada saat air mencapai ketinggian 11cm. 

Pengujian Sistem 

Pada pengujian terhadap sistem dilakukan dengan cara 

menambahkan beberapa user kedalam database phonebook 

untuk menguji seberapa besar delay atau jeda yang 

dihasilkan saat pengiriman sms kepada user 
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Tabel 1. Pengujian Sistem 

Dari hasil pengujian sistem yang telah dilakukan, 

didapat beberapa data berapa jeda waktu yang dihasilkan 

pada saat sistem mengirim notifikasi SMS kepada user.  

Pada pengujian pertama, user yang diinput kedalam 

database yaitu 3 user dengan hasil jeda waktu yang didapat 

yaitu 1 detik untuk masing masing user menerima 

notifikasi. Pada pengujian kedua user yang diinput kedalam 

database yaitu sebanyak 5 user dengan jeda waktu yang 

didapat yaitu 2 detik  untuk tiap-tiap user menerima 

notifikasi SMS. Pada pengujian ketiga jumlah user yang 

diinput kedalam database sebanyak 10 user dan jeda waktu 

yang didapat yaitu 4 detik/user untuk tiap-tiap user 

menerima notifikasi SMS.  

Sehingga Dapat diambil kesimpulan bahwa jika 

semakin banyak jumlah user yang diinput kedalam database 

maka jeda waktu yang dihasilkan juga semakin besar, hasil 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Kualitas jaringan dari Operator Seluler yang

digunakan oleh modem.

2. Spesifikasi dari modem yang digunakan

3. Kualitas jaringan dari Operator Seluler yang

digunakan oleh user.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah dengan Adanya aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu proses evakuasi dengan lebih cepat. Sehingga 

evakuasi bencana banjir dapat ditangani dengan cepat tanpa 

menunggu air sampai ke ambang batas.  

Pada aplikasi jika semakin banyak jumlah user yang 

diinput kedalam database maka jeda waktu yang dihasilkan 

juga semakin besar, hasil tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

• Kualitas jaringan dari Operator Seluler yang

digunakan oleh modem.

• Spesifikasi dari modem yang digunakan

• Kualitas jaringan dari Operator Seluler yang

digunakan oleh user.

Saran 

Diharapkan perkembangan aplikasi ini kedepat dapat 

dikembangkan dengan penerapan-penerapa metode dan 

dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat untuk 

proses penanganan banjir 

V. DAFTAR PUSTAKA 

[1]  Dinata, Yuwono Marta, Arduino Itu Mudah. Jakarta: 

PT. Elex Media Komputindo, 2015. 

[2]  Nasruddin, Safaat H, Android: Pemrograman Aplikasi 

Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android, 

Bandung: Informatika, 2011. 

[3]  Ramadhani. 2016. Pemograman Dasar Java Java 

Visual Berbasis Database Mysql. Yogyakarta: 

Penerbit Deepublish. 
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No. 
Pengujia

n Ke- 

Jum

lah 
User 

Nomor User Hasil 

1. 
Pengujia
n     Ke- 

1 

3 

- 085372825944 Dela

y 1 

Detik
/user 

- 082398834826 

- 085260586650 

2. 
Pengujia

n Ke- 2 
5 

- 085372825944 

Dela
y 2 

Detik
/user 

- 082398834826 

- 085260586650 

- 082165654095 

- 085277818076 

3. 
Pengujia

n Ke- 3 
10 

- 081360765986 

Dela

y 4 

Detik
/user 

- 085372825944 

- 082398834826 

- 085260586650 

- 082165654095 

- 085277818076 

- 085260430892 

- 085260025661 

- 085373330296 

- 081360866337 
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 PERANCANGAN APLIKASI ANALISIS DATA GROUP WHATSAPP 

 Ichsan1, Munawarul Fattah2 , Dien Taufan Lessy3 
Program Studi Teknik Informatika Politeknik Aceh,  

Jl. Tanggul, Pango Raya-Ulee Kareng, Banda Aceh, Telp: 0651-31855, Fax: 0651-31852 

Email: ichsan@politeknikaceh.ac.id,  munawarulf@gmail, dien@politeknikaceh.ac.id 

ABSTRACT 
WhatsApp is the most popular chat application to communicate recently. Every smartphone user uses this application for sending text 

messages or video messages. Whatsapp claims that almost 55 billion messages are sent every day. The users spend an average of 300 

minutes each day on Whatsapp, both on personal and group chats. One of the favorite features of  WhatsApp that eases for mass chatting 

is group chat. Every WhatsApp user usually has at least five groups, including family, friends, offices, campuses, schools, communities, 

etc. Generally, the users do not know what happens in a WhatsApp group. To overcome this problem, the author designed a WhatsApp 

group data analysis application. To deal with, this study designed an application which can provide information about participation 

statistics for WhatsApp group members, chat growth statistics in a WhatsApp group based on Month, Day and Hour. This application 

can also find out often discussed content or words that are often mentioned in a WhatsApp group. Later the information will be presented 

in a graph that is easy to understand 

Keywords: WhatsApp, Android, Whatsapp Analysis 

ABSTRAK 

WhatsApp adalah aplikasi percakapan paling populer untuk berkomunikasi pada saat ini. Setiap pengguna ponsel pintar menggunakan 

aplikasi ini untuk mengirim pesan teks maupun pesan video. Whatsapp mengklaim bahwa hampir 55 miliar pesan dikirim setiap hari. 

Pengguna rata-rata menghabiskan 300 menit per hari di Whatsapp baik melakukan obrolan personal maupun grup. Salah satu fitur 

favorit di WhatsApp yang banyak memberi kemudahan chatting massal adalah grup chat. Setiap pengguna WhatsApp biasanya memiliki 

minimal lima grup, termasuk keluarga, teman, kantor, kampus, sekolah, komunitas dan sebagainya. Umumnya pengguna tidak 

mengetahui, apa saja yang terjadi dalam sebuah grup WhatsApp. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis merancang sebuah 

aplikasi analisis data grup WhatsApp, diharapkan nantinya aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang statistik partisipasi anggota 

grup WhatsApp,  statistik pertumbuhan obrolan di dalam sebuah grup WhatsApp berdasarkan bulan, hari, dan jam.  Aplikasi ini juga 

bisa mengetahui konten yang sering di bahas atau kata-kata yang sering di sebutkan di dalam sebuah grup WhatsApp. Nantinya 

informasi-informasi tersebut akan di sajikan kedalam bentuk grafik yang mudah di mengerti. 

Kata kunci: WhatsApp, Android, Analisa Whatsapp 

I.  PENDAHULUAN 

Instant messaging merupakan salah satu media 

komunikasi berkirim pesan yang melibatkan perantara 

jaringan internet antara satu perangkat dengan perangkat 

lainnya. Whatsapp merupakan salah satu jenis layanan 

instant messaging yang paling banyak digunakan dewasa 

ini. Hal ini disebabkan oleh layanan-layanan yang tersedia 

dari aplikasi Whatsapp berupa : pengiriman pesan, 

gambar, file, video dan percakapan online secara cepat dan 

gratis. 

Dalam era serba digital percakapan suatu komunitas 

masyarakat banyak diimplementasikan dalam bentuk 

layanan grup yang tersedia pada aplikasi Whatsapp. Jenis 

layanan ini memudahkan interaksi sesama anggota grup. 

Bisa dipastikan setiap orang memiliki lebih dari satu grup 

dengan tujuan membahas topik yang berbeda. 

Lalu lintas data baik berupa text maupun multimedia 

seperti video dan gambar tentunya kerap kali kita jumpai 

dalam suatu grup Whatsapp. Untuk dapat mengetahui 

siapa paling aktif melakukan percakapan, mengetahui 

konten yang sering dibahas ataupun kata-kata yang sering 

disebutkan dalam sebuah grup Whatsapp serta mengetahui 

statistik periode bulan, hari, dan jam dalam obrolan pada 

sebuah grup Whatsapp diperlukan suatu aplikasi lain untuk 

menganalisa data statitstik dari sebuah grup Whatsapp. 

Meskipun WhatsApp tidak memberikan API publik, 

akan tetapi hal tersebut memungkinkan pengguna untuk 

mengekspor riwayat obrolan mereka ke file yang 

berekstensi *.txt. 

Hasil dari analisa isi konten dan populasi pertumbuhan 

percakapan dari sebuah grup Whatsapp akan divisualisasi 

kedalam bentuk diagram atau grafik. 

1.1 Struktur Data Pesan Whatsapp 

Aplikasi Whatsapp menyediakan fitur untuk mengarsip 

pembicaraan dan mengirimkannya lewat email. Hasilnya 

adalah sebuah file text berekstensi (*.txt). Setiap pesan 

hasil eksport dari Whatsapp ditulis pada satu baris dengan 

struktur seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel.1.1 Struktur Data Pesan Hasil Eksport 

Time Stamp Author 

Message Date Time Name 

3/28/19 5:51 PM Udin terima kasih 

3/28/19 8:27 PM Siti Sama-sama pak 
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1.2 Java Regular Expression (RegEx) 

Informasi yang terkandung dalam struktur data hasil 

ekspor percakapan grup Whatsapp dapat berupa data: 

timestamp, author dan message. Isi dari data tersebut 

dipandang sebagai suatu string. Untuk dapat memisahkan 

antara satu string denga string lainnya kita dapat 

menggunakan proses pemfilteran berupa penerapan 

RegEx. 

RegEx yang merupakan kepanjangan dari Regular 

Expression adalah sebuah pattern (pola) yang digunakan 

dalam pencarian suatu string. Pola pencarian dapat berupa 

karakter sederhana, string tetap atau ekspresi kompleks 

yang mengandung karakter khusus yang menggambarkan 

pola tersebut.  

Java Regex adalah merupakan layanan API 

(Application Programming Interface) untuk menentukan 

pola dalam mencari atau memanipulasi string dengan 

menggunakan package java.util.regex 

 

Contoh syntax dan aturan-aturan pada class Regex antara 

lain : 

Kelas Karakter 

▪ [ abc] = karakter a ,b atau c (kelas sederhana) 

▪ [^abc] = kecuali karakter a ,b ,atau (negasi) 

▪ [a-zA-Z] = karakter a sampai z huruf kecil , atau 

A sampai Z huruf besar , (jarak) 

▪ [a-z[x-y]] = karakter a sampai d ,atau m sampai p 

(a-xy-z : gabungan) 

▪ [a-z0-9] = karakter a sampai z ,atau angka dari 0 

sampai 9 

▪ [a-z&&[^bc] = karakter a sampi z, kecuali untuk 

b dan c. 

 

Meta Karakter  

▪ . = tanda titik ,yang berarti karakter apa saja 

▪ \d = angka digit apa saja:, seperti [0-9] 

▪ \D = selain angka digit : [^0-9] 

▪ \s = sebuah spasi pada kaarkter, seperti [ 

\t\n\x0B\f\r] 

▪ \S = selain spasi pada karakter: [^\s] 

▪ \w = huruf dan angka apa saja ,seperti [a-zA-Z_0-

9] 

▪ \W = selain angka dan huruf ,[\w] 

 

Batasan Kecocokan Karakter 

▪ ^ = tanda awalan 

▪ $ = tanda akhiran 

▪ \b = batasan kecocokan kata 

▪ \B = batasan kecocokan selain kata 

▪ \A = awalan untuk input text 

▪ \G = akhir dari kecocokan sebelumnya 

▪ \Z = akhir dari input text, kecuali final terminator 

jika ada 

▪ \z = akhir dari input text 

 

 

Contoh Pola Regular Expression di Java 

 

Quantifier Keterangan Contoh 

[1-9]\\d*[.]?\\d* Karakter numerik pertama tidak 

boleh 0, dapat mempunyai titik 

(.) dan diikuti oleh sejumlah 

karakter numerik lain. 

 

806578.076 

[0][1-9]*[-][1-
9]\\d* 

Karakter numerik pertama harus 

0 diikuti oleh tanda dash (-) dan 

sejumlah karakternumerik lain 

yang juga tidak boleh dimulai 

dengan 0. 

   021-5212828 

[0][.]\\d* Karakter numerik pertama harus 

0, diikuti oleh tanda titik (.) dan 

sejumlah karakter numerik yang 

lain. 

 

0.01234 

[A-Z][a-zA-Z]* Karakter pertama harus berupa 

huruf besar dan diikuti oleh 

sejumlah karakter huruf lain (bisa 

huruf besar atau kecil). 

 

Hindrianto 

[1-9]\\d*\\s+[A-

Z][a-zA-

Z]* 

Karakter pertama harus numerik 

bukan 0, diikuti oleh sejumlah 

karakter numerik, diikuti satu 

atau lebih white space, diikuti 

satu karakter huruf besar dan 

sejumlah karakter huruf (bisa 

huruf besar atau kecil). 

 

 

 

123 Street 

 

Tabel.1.2 Contoh RegEx di Java 

 

1.3 Platform Android 

Android merupakan salah satu sistem operasi yang 

diterapkan pada perangkat smartphone. Android 

menyediakan  platform yang bersifat open source bagi 

para pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasi. 

Salah satu librari Aplication Programming Interface 

(API) pada platform android yang digunakan untuk 

mengterjemahkan data dalam bentuk grafik adalah MP 

Android Chart. 

 

 

1.4 Proses Filter dan Visualisasi Data 

Proses pengfilteran data bertujuan untuk memisahkan 

data berdasarkan pola yang diinginkan. Sistem melakukan 

proses filter data dalam bentuk string dengan dengan 

menggunakan Java RegEx. Apabila data sesuai dengan 

format dan pola regex yang telah di tentukan maka data 

akan masuk ke dalam database sesuai kolom waktu, 

tanggal, nama (author) , pesan (konten chat). 

Untuk proses analisa dilakukan proses pengambilan 

data dari database, selanjutnya data dimasukkan dalam 

map. Map merupakan array asosiatif dalam java dimana 

output dari map tersebut berbentuk key dan value. Data 

key dan value akan menjadi data chart entry sehingga data 

tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik yang telah 

dipilih. 
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II. METODELOGI 

Perancangan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan 

informasi statistik dari hasil ekspor suatu percakapan grup 

Whatsapp. 

Hasil dari analisa percakapan grup Whtasapp disajikan 

dalam beberapa bentuk diagram dengan tujuan untuk 

memberikan deskripsi yang mudah dipahami tentang 

informasi statistik dari percakapan grup Whatsapp. 

 

2.1. Perancangan Sistem  

Berikut ini adalah arsitektur sistem dari aplikasi 

analisis data grup Whatsapp yang dijalankan pada 

platform Android : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsitektur dari “Perancangan Aplikasi Analisi Data 

Grup Whatsapp” dimulai dari pengguna yang melakukan 

ekspor data percakapan grup whatsapp yang berekstensi 

(*.txt). File obrolan grup whatsapp tadi yang sudah di 

ekspor akan masuk ke proses memuat data percakapan 

whatsapp ke dalam aplikasi ini.  

Data percakapan grup akan difilter dengan 

menggunakan sebuah pola Regular Expression. Pada 

proses filter ini, sistem memisahkan antara sequence 

tanggal, waktu, nama, pesan, pada file percakapan grup 

whatsapp. Selanjutnya sequence yang telah dipisahkan 

akan disimpan ke Android Room (Database) sesuai 

dengan sequence yang dipisahkan.  

Proses selanjutnya proses menganalisa data 

percakapan whatsapp, dengan melakukan query ke 

database untuk mengambil data sesuai yang akan di 

analisa.  

Hasil dari proses analisa tersebut akan di masukkan 

ke dalam class Hashmap. Dari class Hashmap tersebut 

akan menghasilkan output nilai value dan key. Selanjutnya 

nilai value dan key akan di jadikan sebagai Data Entry 

untuk melakukan visualisasi data kedalam bentuk chart. 

 

 

2.2. Activity  Diagram 

 

Gambar activity diagram di bawah ini menunjukkan 

bahwa sistem perancangan aplikasi analisis percakapan 

grup Whatsapp melibatkan dua swimlane, yaitu : user dan 

sistem. Pada user hanya terdapat satu activity, yaitu : 

mengimport file percakapan grup Whatsapp yang 

berektensi (*.txt). Untuk sistem terdapat lima activity, 

yaitu : membaca file yang telap diupload, filter data, 

analisis data, visualisasi data analisa dan menampilkan 

data analisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Flowhcart Sistem Analisis Data Grup Whatsapp 

 

Gambar berikut menunjukkan aliran bagan dari 

sistem analisis data grup Whatsapp : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.2 Activity Diagram 

 

Gambar.2.1 Arsitektur Sistem Analisa Data 

Gambar.2.3 Flowchart Analisis Data Grup Whatsapp 
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Tahapan – tahapan dari flowchart perancangan aplikasi 

analisis data grup Whatsapp adalah sebagai berikut : 

• Awal dari penggunaan aplikasi ini adalah 

melakukan impor data obrolan grup Whatsapp 

melalui aplikasi. 

• Sistem melakukan pembacaan file secara 

keseluruhan pada file obrolan whatsapp 

• Pada proses “Filter Data”, data yang sudah dibaca 

akan masuk ke tahap pencocokan menggunakan 

regular expression untuk memisahkan atau 

mengambil data yang sesuai denggan kebutuhan 

analisa. Apabila data tidak sesuai dengan regex, 

data tersebut tidak akan diambil. 

• Pada proses “Analisis Data”, data yang telah 

melewati Filter data akan di analisa oleh sistem 

sesuai dengan karakteristik penting dari 

sekumpulan data tersebut. 

• Pada proses “Visualisasi Data”, data yang telah di 

analisa akan di visualisasikan kedalam bentuk 

grafik. 

• Output akhir dari analisa yaitu menampilkan 

grafik  hasil analisa ke user. 

 

III. HASIL DAN  PEMBAHASAN 

3.1. Tampilan Menu Utama 

Pada saat program dijalankan akan tampil splashscreen 

yang dilanjutkan dengan munculnya menu utama seperti 

yang ditunjukkan oleh gambar gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalam “Tampilan Menu Utama” terdapat beberapa 

fitur yaitu :. 

• Fitur “Pilih File” merupakan fitur untuk memilih 

file berekstensi (*.txt) dari hasil ekspor data 

percakapan grup Whatsapp. 

• Fitur “Analyze” berfungsi untuk menganalisa 

data grup Whatsapp ke dalam bentuk-bentuk 

diagram. 

• Fitur “Buka Whatsapp” berfungsi untuk 

memanggil aplikasi Whatsapp apabila belum 

dilakukan prosesekspor data percakapan grup 

Whatsapp 

• Fitur “Tutorial” merupakan fitur yang 

menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi 

analisis data grup Whatsapp 

  

 

3.2. Hasil Analisa Partisipasi Anggota 

Informasi yang ditampilkan dalam hasil analisa 

partisipasi anggota dalam bentuk pie chart adalah 

persentase dari jumlah pesan yang dikirim oleh masing-

masing anggota dalam suatu grup. Sehingga kita akan 

mendapatkan gambaran yang jelas anggota yang mana 

yang banyak melakukan pengiriman pesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain menyajikan jumlah pesan yang terbanyak 

dikirimkan oleh masing-masing anggota grup, ditampilkan 

juga informasi tentang jumlah pesan serta tanggal dimulai 

dan tanggal berakhirnya chat dalam grup tersebut. 

 

3.3. Hasil Analisa Berdasarkan Hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar.3.1 Tampilan Menu Utama 

 

Gambar.3.2 Grafik Partisipasi Anggota 

 

Gambar.3.3 Grafik Analisa Berdasarkan Hari 
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Gambar di atas merupakan grafik yang merupakan hasil 

analisa aktivitas percakapan berdasarkan  skala hari dan 

data ini disajikan dalam bentuk Bar Chart. 

 

 

3.4. Pengujian Aplikasi 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui performa 

aplikasi dalam membaca dan analisa pada ukuran file 

ekspor obrolan Whatsapp. Pengujian ini disajikan dalam 

bentuk tabel di bawah ini. 

No. Ukuran  

File 

Durasi Status 

1. 5kb 1 Detik Berhasil 

2. 10kb 2 Detik Berhasil 

3. 20kb 6 Detik Berhasil 

4. 50kb 25 Detik Berhasil 

5. 100kb 68 Detik Berhasil 

6. 150kb 155 Detik Berhasil 

7. 200kb 258 Detik Berhasil 

8. 500kb 483 Detik Gagal 

 

Tabel.3.1 Pengujian Aplikasi 

 

Seperti yang tampak dari tabel 3.1  di atas, hasil 

dari pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

semakin besar file data percakapan grup yang di analisa, 

maka akan dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi 

aplikasi dalam  melakukan proses analisa. 

Ketika diujikan pada data percakapan grup 

Whatsapp yang memiliki ukuran file yang relatif kecil, 

maka proses analisa data berhasil dieksekusi, namun akan 

berbeda untuk ukuran file yang relatif besar. 

Seperti yang terlihat pada tabel di atas pada file 

yang berukuran 500 kb terjadi kegagalan di analisa karena 

aplikasi berhenti bekerja (Force Close). Hal ini 

dikarenakan aplikasi memerlukan waktu yang lama, 

pertama pada saat baca file percakapan whatsapp, 

dilanjutkan dengan memasukkan data yang telah di 

cocokkan yang menggunakan regular expression ke dalam 

sqlite dan yang terakhir ketika memuat data dari sqlite 

untuk di analisa yang kemudian di tampilkan hasil analisa 

tersebut kedalam grafik. Jadi kinerja aplikasi ini sangat 

dipengaruhi dari memori dan juga kecepatan kinerja 

perangkat smartphone itu sendiri. 

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan perancangan dan implementasi sistem 

analisa data grup Whatsapp yang berbasis android, maka 

dapat disimpulkan bahwa sistem ini memberikan informasi 

yang menarik dalam bentuk grafik yang menggambarkan 

tentang statistik data pengguna seperti : jumlah pesan, 

anggota yang paling aktif, perbandingan jumlah pesan teks 

dan multimedia. 

 Aplikasi ini juga mengizinkan pengguna untuk 

melihat statistik data berdasarkan jam, hari bahkan bulan 

yang dikehendaki  sebagai filter datanya.  

 Disamping itu, semakin besar file percakapan yang 

diimpor, semakin lama waktu yang dibutukan aplikasi 

untuk melakukan proses analisa. 

. 

4.2. Saran 

Isi dari percakapan grup Whatsapp bisa berupa pesan 

teks maupun multimedia seperti pengiriman foto, video 

dan file. Aplikasi yang telah dirancang dan 

diimpelentasikan dalam penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada analisa teks yang diperlakukan 

sebagai string. Untuk memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif tentang kandungan dari suatu percakapan 

grup Whatsapp maka diperlukan penambahan fitur untuk 

menganalisa file multimedia. 
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ABSTRACT 

 

Video conferencing that currently exists only displays objects on media such as monitors, smartphone screens and projectors. 

The design of communication media that the writer will build will display the object in a hologram. Holographic media 

makes objects come alive. Android smartphone-based video conferencing will be connected to four monitor screens facing 

the sides of a trapezoidal building. Where this tool will be able to be used for an interest in a meeting if the director or 

audient who is unable to attend can attend the meeting wherever and whenever. 

Keywords: Video Call, Hologram 

ABSTRAK 

Video conference yang ada saat ini hanya menampilkan objek pada media seperti monitor, layar smartphone dan proyektor. 

Rancangan media komunikasi yang akan penulis bangun akan menampilkan objek secara hologram. Media hologram 

membuat objek menjadi lebih hidup. Video conference berbasis android smartphone akan dihubungkan pada empat buah 

layar monitor yang menghadap sisi-sisi bangun ruang sebuah trapesium. Dimana alat ini akan bisa digunakan untuk sebuah 

kepentingan dalam rapat apabila direktur atau audient yang tidak dapat hadir maka dapat mengikuti rapat dimanapun dan 

kapanpun. 

 

Kata kunci: Video Call, Hologram 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

Video conference yang ada saat ini hanya menggunakan 

media datar untuk menampilkan, seperti layar monitor, TV, 

proyektor dan layar smartphone. Hologram yang ada saat 

ini hanya sebagai perwujudan imajinasi dalam film fiktif 

karya marvel, seperti iron man, star wars, dan film imajinasi 

fiktif yang lainnya. Dalam film garapan marvel iron man, 

hologram digunakan untuk membuat baju besi dan program 

komunikasinya yaitu jarvis.  

 

Hologram 

Hologram adalah produk dari holografi. Hologram 

terbentuk dari sinar cahaya yang koheren  dan dalam bentuk 

microskopik. Hologram bertindak sebagai gudang 

informasi. Kemudian informasi tersebut akan membentuk 

suatu gambar, pemandangan dan adegan.[1] 

 

Video Conference 

Video conference adalah layanan yang menyediakan 

fasilitas untuk mempertemukan pihak atau lebih yang 

berada di lokasi yang berbeda, menggunakan jaringan 

komputer dengan komunikasi audio dan video. 

Konferensi video menggunakan telekomunikasi audio dan 

video untuk membawa orang-orang di berbagai tempat 

mengadakan rapat bersama. Konsep konferensi video sama 

seperti percakapan antara dua orang (point-to-point) atau 

melibatkan beberapa tempat (multi point) dengan lebih dari 

satu orang di ruangan besar pada temapat berbeda. Selain 

pengiriman audio dan visual kegiatan pertemuan, 

konferensi video dapat digunakan untuk berbagai dokumen, 

informasi yang diperlihatkan komputer dan papan tulis 

 

Vysor 

Vysor adalah aplikasi sederhana yang memungkinkan Anda 

untuk mengontrol smartphone Android Anda langsung dari 

komputer, baik itu PC atau laptop. Pengembang dari 

aplikasi ini, Koushik Dutta adalah co-founder dari 

Cyanogen Inc dan bagian dari tim Clockword Mod. Dengan 

rekam jejak pengembang yang jelas, Vysor kini digunakan 

oleh lebih dari 20.000 orang setiap harinya.[2] 

 

Firebase Realtime Database 

Firebase Realtime Database adalah basis data NoSQL 

yang di-host di cloud. Data disimpan sebagai JSON dan 

disinkronkan secara real time ke setiap klien yang 

terhubung. Firebase berfungsi sebagai Cloud Service 

Provide dan Backend as a Service yang dimiliki oleh 

Google. Firebase merupakan solusi yang ditawarkan oleh 

Google untuk mempermudah dalam pengembangan 

aplikasi mobile maupun web. [3] 

 

II. METODELOGI 

Dalam metode perancangan system ini, Android yang 

ditanamkan aplikasi video conference terhubung langsung 

dengan empat monitor yang diletakkan secara memanjang 

menghadap sisi-sisi bawah trapesium yang tingginya 43 cm. 

mailto:safwan@politeknikaceh.ac.id
mailto:trianahmadi1995@gmail.com
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Untuk memudahkan dalam menampilkan layar android ke 

monitor digunakan sebuah PC/laptop untuk meremote layar 

smartphone dan menge-flip layar sebesar 90 derajat, monitor 

agar mendapat tampilan yang penuh pada monitor. 

 

 

2.1 Block Diagram 

 

smartphone android yang terhubung ke PC/laptop 

menggunakan aplikasi vysor yang berfungsi untuk 

meremote layar smartphone dan menampilkan nya. 

Kemudian PC/Laptop akan merubah tampilan layar 

menjadi 90 derajat dikarenakan output melalui VGA spiltter 

akan menampilkan layar smartphone penuh. Tujuan rotasi 

layar sebesar 90 derajat dikarenakan monitor 1 sampai 

monitor 4 yang posisi nya awal landscape akan diubah 

menjadi potrait. Dan trapeseium akan menerima pancaran 

cahaya untuk menampilkan gambar smartphone yang 

penuh. 

 

Perancangan Aplikasi 

Aplikasi yang akan dibangun adalah aplikasi video 

conference berbasis android. Aplikasi ini berfungsi sebagai 

video conference antar sesama. Aplikasi ini nantinya yang 

akan ditampilkan pada hologram. 

Aplikasi video call menggunakan realtime database 

firebase sebagai penampung data dan servis untuk 

panggilan video. 

 

 
2.2 Diagram Alir Aplikasi Video Conference 

 

User bisa langsung login atau memilih register pada 

halam utama jika belum memiliki akun. Jika sudah terdaftar 

user langsung masuk ke halaman utama pada bagian utama 

menampilkan empat buah menu obrolan, panggilan suara, 

panggilan video dan daftar kontak. Pada obrolan akan 

terdapat daftar kontak yang telah login dan aktif. Pada menu 

panggilan suara akan menampilkan kontak dan detail dari 

setiap panggilan. Pada panggilan video juga menampilkan 

kontak dan detail dari setiap panggilan. Pada menu kontak 

akan menmpilkan kontak yang telah ditambahkan dan dapat 

menambahkan kontak baru dengan menambahkan email 

pengguna yang telah terdaftar. 

 

Actifity Diagram 

Proses aktifitas yang berlangsung pada aplikasi video 

conference akan berjalan secara realtime setiap data yang 

masuk. User akan melakukan login pada masuk aplikasi, 

apabila user tidak bisa masuk maka harus mendaftar 

terlebih dahulu dan jika data sudah ada di database firebase 

maka langkah selanjutnya langsung ke menu utama Pada 

menu utama terdapat empat buah menu yang ditampilkan 

selanjutnya user bisa melakukan aktifitas chatting, 

menambahkan kontak, yang langsung terhubung ke 

database firebase, jika melakukan panggilan suara dan 

panggilan video maka langsung akan tersambung dengan 

service sinch dan aktifitas seperti lama panggilan dan waktu 

paggilan akan tercatat dan masuk ke database firebase dan 

di engkripsi oleh firebase. 
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2.3 Activity Diagram 

 

III. HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Aplikasi User 

Aplikasi user akan dijalankan pada ponsel pintar 

dengan sistem operasi android minimum SDK 15 (Ice 

cream sandwich) dan maximum SDK 25 (marshmallow).  

 

 

 
Gambar 3.1. Tampilan Sign in dan Sign up 

 

Melakukan Panggilan Suara dan Video 

Berikut ini tampilan pada saat melakukan panggilan 

suara : 

 
3.2. Gambar Aplikasi Melakukan Panggilan 

 

Keterangan : pada bagian ini ketika melakukan panggilan 

suara maka otomatis aplikasi akan merequeest api dari 

sinch servis sebagai media streamer. 

 

Tampilan Database Firebase 

Pada gambar dibawah ini merupakan tampilan dari 

pada database firebase. 

 
3.3 Tampilan Database FireBase 

 

Kode program buil.gradle untuk menyambungkan koneksi 

ke database firebase . 

 

 
compile 'com.google.firebase:firebase-

database:10.0.1' 
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Hologram 

 

Pada tahap awal perancangan penulis menysun 4 buah 

monitor kemudian membuat bangun ruang trapesium 

menggunakan material acrylic yang berukuran tinggi : 43 

cm, panjang sisi bawah 23 cm dan panjang sisi atas 78 cm. 

Kemudian menyambungkan dengan VGA Swich keempat 

buah monitor tersebut dan  input dari pada VGA switch 

akan disambungkan ke PC/Laptop. Berikut bentuk dari 

rancang bangun hologram : 

 

 
Gambar 3.4. Tampilan Perangkat Hologram 

 

 

Pengujian Hologram 

Pengujian hologram menggunakan TV dengan tingkat 

kecerahan tinggi pada ruangan gelap maka akan 

meghasilkan gambar sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3.5. Hasil Hologram 

 

 

Pengujian dilakukan pada ruangan gelap denga 4 televisi 

dan tingkat kecerahan yang paling tinggi. Dilakukan 

berbagai macam bentuk dari pembentuk gamabr yaitu 

acrylic. Bentuk bentuk yang di uji adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1. table pengujian bentuk acrylic 

Bentuk Acrylic Hasil 

Segi Empat  Tidak ada gambar 

Persegi Panjang Gambar Kecil 

Trapesium Gambar Baik  

 

Pembentukan gambar hologram terbaik terdapat pada 

bentuk acrylic trapesium hal ini dikarenakan pancaran dari 

televisi yang diterima oleh acrylc berbentuk trapesium 

terpantulkan sempurna dan membentuk dalam segala sisi. 

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dapat diambil 

kesimpulan bahwa aplikasi dapat digunakan untuk chating, 

panggilan suara, panggilan video, mengirim gambar, video 

dan suara dan dapat menggunakan jaringan internet. 

Aplikasi ini berjalan dengan baik pada android versi 4.0.3 

Ice Cream Sandwich dan diatasnya. Hologram hanya dapat 

muncul pada crylic yang berbentuk trapesium dikarenakan 

penyerapan gambar yang dipancarkan oleh televisi ke acrylic 

diserap secara baik sehingga memunculkan gambar 

hologram dengan baik. 

Saran 

Dari hasil Analisa pengujian, untuk mendapatkan 

hasil hologram yang lebih baik maka harus menggunak 

televisi yang mempunyai tingkat kecerahan yang sat tinggi 

sehingga gambar hologram dapat lebih baik dari 

sebelumnya. Contoh televisi yang mempunyai kecerahan 

yang tinggi adalah televisi yang mempunyai kualitas 4K 

atau 8K. Untuk pembutan hologram skala besar maka harus 

dirancang bentuk yang compact antara televisi dan acrylic. 

Membuat ruangan khusus untuk hologram video 

conference dengan menggunakan beberapa kamera yang 

diletakan 360 derajat sehingga ketika muncul dihologram 

akan muncul gambar 3D. 

 

Daftar Pustaka 

 

[1] Josep E. Kasper, Steven A, Feller. 2012. The 

Complete Book of Hologram. Courier Cooperation. 

[2] Safaat Nasruddin. 2015. Android Pemograman 

Aplikasi   Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis 

Android. Bandung : Informatika Bandung. 

[3] Ashok Kumar S. 2018. Mastering Firebase for 

Android Development. Birmingham, UK : Packt 

Publishing Ltd. 

 



Jurnal J-Innovation Vol. 9, No. 1, Juni 2020 

ISSN : 2338-2082 
 

20 
 

SIMULASI SISTEM HIBRID PHOTOVOLTAIC-PLN-BATERAI PADA 

KINCIR AIR TAMBAK UDANG BERBASIS PLC 
 

Rachmad Ikhsan1, Safwan2 

Program Studi Mekatronika Politeknik Aceh1, Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Aceh2 

Jl. Politeknik Aceh, Pango Raya-Ulee Kareng, Banda Aceh, Telp: 0651-31855, Fax: 0651-31852 

Email: rachmad.ikhsan@politeknikaceh.ac.id 

 

ABSTRACT 

 

At this time to turn on the waterwheel on shrimp ponds, electricity sources from PLN are used or often also use generators 

as a backup power source. So to overcome this problem, a hybrid system with an energy source from Photovoltaic (PV) -

PLN-Batteries with voltage output is used to drive a waterwheel in a shrimp pond. The purpose of this study is to reduce 

the use of electrical energy from PLN and also generators with fuel oil which will gradually run out of energy sources. The 

method used includes PV with a power of 200Wp and an output voltage of 12V, the energy generated by the PV is received 

by the solar charge control which is stored in a 3000 mAh capacity battery. The output voltage generated from PV is 

detected by the ZMPT sensor 101B (voltage sensor) which will provide input data to the PLC to be processed with a 

maximum voltage of 25VDC, when the battery voltage is empty, the PLC will change the input of electrical energy that was 

originally supplied from the battery into an electrical energy input from PLN sources. The results of the system simulation 

are obtained that every condition that is tried can be run in accordance with expectations, namely the voltage sensor can 

detect each voltage signal from the three voltage inputs originating from PV, PLN and also the battery. 

 

Keywords: Photovoltaic, Hybrid System, PLC, Voltage Sensor, Waterwheel 

ABSTRAK 

Pada saat ini untuk menghidupkan kincir air pada tambak udang digunakan sumber energi listrik  dari PLN atau sering 

juga menggunakan genset sebagai sumber tenaga cadangan. Maka untuk mengatasi masalah tersebut diterapkan sistem 

hibrid dengan sumber energi dari Photovoltaic (PV)-PLN-Baterai dengan output tegangan yang digunakan untuk motor 

penggerak kincir air pada tambak udang. Tujuan penelitian ini yaitu mengurangi pemakain energi listrik yang berasal dari 

PLN dan juga genset dengan bahan bakar minyak yang lambat laun sumber energinya akan habis. Metode yang digunakan 

mencakup PV dengan  daya sebesar 200Wp dan tegangan keluaran sebesar 12V, energi yang dihasilkan PV diterima oleh 

solar charge control yang disimpan ke dalam baterai berkapasitas 3000 mAh. Tegangan output yang dihasilkan dari PV 

dideteksi oleh sensor ZMPT 101B (sensor tegangan) yang nantinya memberikan input data kepada PLC untuk diolah 

dengan tegangan maksimal 25VDC, pada saat tegangan baterai kosong, PLC akan mengubah input energi listrik yang 

semula dialirkan dari baterai menjadi input energi listrik  dari sumber PLN. Hasil dari simulasi sistem didapatkan setiap 

kondisi yang di coba dapat dijalankan sesuai dengan harapan, yaitu sensor tegangan dapat mendeteksi tiap sinyal 

tegangan dari ketiga input tegangan yang berasal  dari  PV, PLN dan juga Baterai.  

 

Kata kunci: Photovoltaic, Sistem Hibrid, PLC, Sensor Tegangan, Kincir Air 

 

I.  PENDAHULUAN 

Beberapa cara dapat dilakukan untuk mencegah 

lingkungan yang buruk terhadap pemiliharaan udang yaitu 

menggunakan teknologi dan sistem yang baik, pada saat 

tambak sedang beroperasi perlu diperhatikan mengenai 

pengelolaan air. Melalui pengelolaan air yang bagus dapat 

menjadikan pasokan oksigen yang bagus pula. Kadar 

oksigen dalam air dapat menurun disebabkan oleh 

pertumbuhan lumut, cara mengantisipasinya dapat 

dilakukan dengan pergantian air atau penambahan kincir 

air guna melancarkan sirkulasi air. 

Pada saat ini untuk menghidupkan kincir air digunakan 

sumber energi listrik  PLN atau sering juga menggunakan 

genset sebagai sumber tenaga cadangan. Maka pada 

penelitian ini dirancang dan diterapkan sistem hibrid 

Photovoltaic (PV)-PLN-Baterai [1] pada kincir air. Tujuan 

penelitian ini yaitu mengurangi pemakaian energi listrik 

yang berasal dari PLN dan juga genset dengan bahan 

bakar minyak yang lambat laun sumber energinya akan 

habis [2]. 

 

II. METODELOGI 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan 

elektik keseluruhan dalam perencanaan pembuatan sistem 

hibrid PV-PLN-Baterai pada kincir air tambak udang. 
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Gambar 2.1. Blok Diagram Sistem Hibrid PV-

PLN-Baterai[2] 

 

Pada simulasi digunakan PV dengan daya sebesar 200Wp 

dan tegangan sebesar 12V. Energi yang dihasilkan PV 

diterima oleh solar charge control yang disimpan ke 

dalam baterai berkapasitas 3000 mAh [3]. Tegangan 

output yang dihasilkan dari PV dideteksi oleh sensor 

ZMPT 101B (sensor tegangan) yang nantinya memberikan 

input data kepada PLC untuk diolah dengan input 

maksimal 25VDC [4], pada saat tegangan baterai kosong, 

PLC akan mengubah input energi listrik yang semula 

dialirkan dari baterai menjadi input energi listrik  dari 

sumber PLN. 

Cuaca dapat mempengaruhi energi listrik yang dihasilkan 

dari PV, misalnya pada saat berawan,  hujan dan terik[5]. 

Untuk kondisi cuaca tertentu PV akan berhenti mengubah 

cahaya matahari menjadi energi listrik biasanya saat cuaca 

buruk, maka pada kondisi tersebut sumber tenaga PLN 

akan memberikan energi listrik yang akan diubah oleh 

konverter AC-DC. 

Jika sumber listrik PLN padam atau tidak dapat mengaliri 

arus listrik maka pada kondisi tersebut kincir air bergerak 

menggunakan baterai. Arduino berperan penting pada 

sistem ini untuk mengolah data yang diberikan sensor 

tegangan agar proses swithcing dapat bekerja dengan baik. 

Pemrograman sistem hibrid PV-PLN-Baterai pada kincir 

tambak udang ini menggunakan software Twido Suite 

yang di integrasikan melalui kontroller PLC Twido buatan 

perusahaan Schneider Electric. Adapun input analog yang 

digunakan berasal dari power supply DC sebagai 

pengganti sensor tegangan. Power supply yang dipakai 

merupakan power supply dengan keluaran maksimum 10 

VDC dengan tujuan untuk menyesuaikan tegangan input 

maksimum dari PLC sebesar 10 VDC. 

Kontroler PLC Twido juga dipilih karena sangat mudah 

dalam pemrogramannya, dalam hal ini bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam bentuk ladder 

diagram (diagram anak tangga). Selain itu juga 

pemeliharaan PLC juga sangat mudah dilakukan, berbeda 

dengan kontroller seperti arduino dan juga mikrokontroller 

yang memiliki komponen yang sangat sensitif terhadap 

perubahan tegangan sehingga sangat sering dilakukan 

pemeliharaan dan perbaikan. 

 

 

Gambar 2.2 Flow Chart Sistem kendali PV-PLN-Baterai 

pada Kincir Air di Tambak 

Flowchart di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, jika 

tegangan dari PV tidak mencukupi untuk menghidupkan 

kincir air, maka tegangan masukan akan dialihkan ke 

PLN, jika tegangan dari PLN juga tidak mencukupi atau 

sensor tidak mendeteksi adanya tegangan dari PLN maka 

tegangan masukan dari baterai akan terhubung dengan 

motor kincir air. 

Tabel kebenaran dan juga sistem peng-alamatan pada 

sistem hibrid PV-PLN dibuat dengan tujuan agar 

memudahkan dalam pemrograman kontroller PLC. Dalam 

sistem hibrid ini, input yang digunakan berjumlah dua 

buah yaitu menggunakan power supply (PS) sebanyak 2 

buah. PS1 sebagai sensor tegangan pada PV, sedangkan 

PS2 digunakan sebagai sensor tegangan pada baterai. 

Sedangkan output yang digunakan berjumlah 3 buah, yaitu 

saklar (S1) digunakan sebagai saklar untuk mengaktifkan 

tegangan dari PLN, kemudian saklar (S2) digunakan 

sebagai saklar untuk mengaktifkan tegangan dari baterai 

dan Saklar (S3) digunakan sebagai saklar untuk 

mengaktifkan tegangan dari PV. Angka 0 menunjukan 

tidak ada sinyal tegangan dan angka 1 menunjukkan 

adanya tegangan. 

Adapun tabel kebenaran yang sesuai dengan sistem hibrid 

ini dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. 

 

Tabel 2.1 Tabel kebenaran sistem hibrid PV-PLN 

Kondisi Sensor 

PV 

Sensor 

Baterai 

Saklar 

PLN 

Saklar 

Baterai 

Saklar 

PV 

1 0 0 1 1 0 

2 0 1 0 1 0 

3 1 0 0 1 1 

4 1 1 0 0 1 

  

Sistem pengalamatan yang digunakan untuk input dan 

output pada PLC  dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 

2.3. 
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Tabel 2.2 Alamat Input 

Input Alamat 

PS1 (Sensor PV) %IW0.1.0 

PS2 (Sensor Baterai) %IW0.1.1 

 

Tabel 2.3 Alamat Output 

Output Alamat 

S1 (Saklar PLN) %Q.04 

S2 (Saklar Baterai) %Q.02 

S3 (Saklar PV) %Q.03 

 

Pada tabel 2.2 dan tabel 2.3, untuk alamat input di 

inisialisasi dengan kode %IW sedangkan untuk alamat 

output di inisialisasikan dengan kode %Q. Setiap alamat 

input maupun output pada PLC (Controller)  tidak dapat 

memiliki alamat input dan alamat output yang sama pada 

masukan ataupun keluarannya. 

 

III. HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Hasil simulasi dari tiap kondisi 

Adapun hasil simulasi menggunakan software twido suite 

yang diintegrasikan dengan sensor tegangan berupa power 

supply dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Kondisi PS1 dan PS2 tanpa ada sinyal 

tegangan 

 

Dari gambar 3 menjelaskan bahwa, ketika  sensor 

tegangan (PS1) dan (PS2) tidak mendeteksi adanya sinyal 

tegangan dari PV dan juga dari Baterai, maka sumber 

tegangan untuk Gedung Politeknik Aceh di ambil dari 

PLN (S1) yang selanjutnya sumber tegangan dari PLN 

digunakan untuk mencharging baterai (S2).  Warna hijau 

pada keluarannya menunjukan bahwa saklar untuk baterai 

dan juga saklar untuk PLN aktif atau On. 

 
Gambar 3.2 Kondisi PS1 tidak ada sinyal tegangan dan 

PS2 ada sinyal tegangan 

 

Dari Gambar 3.2 menjelaskan bahwa, ketika  sensor 

tegangan dari PV (PS1) tidak mendeteksi adanya sinyal 

tegangan dan sensor dari baterai (PS2) mendeteksi adanya 

sinyal tegangan, maka sumber tegangan untuk Gedung 

Politeknik Aceh di ambil dari baterai (S2). Jika kita lihat 

dari gambar tersebut bahwa untuk keluarannya hanya 

saklar baterai saja yang berwarna hijau, hal tersebut 

menunjukkan bahwa saklar tersebut aktif. 

 

 
 

Gambar 3.3 Kondisi PS1 ada sinyal tegangan dan PS2 

tidak ada sinyal tegangan 

  

Dari Gambar 3.3 menjelaskan bahwa, ketika  sensor 

tegangan dari PV (PS1) mendeteksi adanya sinyal 

tegangan dan sensor dari baterai (PS2) tidak mendeteksi 

adanya sinyal tegangan, maka sumber tegangan untuk 

Gedung Politeknik Aceh di ambil dari PV (S3) yang 

selanjutnya tegangan dari PV juga digunakan untuk 

mengisi baterai (S2).   
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Gambar 3.4 Kondisi PS1 ada sinyal tegangan dan PS2 ada 

sinyal tegangan 

 

Dari gambar 3.4 menjelaskan bahwa, ketika  sensor 

tegangan dari PV (PS1) mendeteksi adanya sinyal 

tegangan dan sensor dari baterai (PS2) juga mendeteksi 

adanya sinyal tegangan, maka sumber tegangan untuk 

kincir air hanya di ambil dari sistem PV (S3). 

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil simulasi sistem hibrid PV-PLN-Baterai 

didapatkan sinyal dari setiap sensor tegangan dapat 

dideteksi oleh PLC yang kemudian digunakan untuk 

mengaktifkan saklar untuk tiap sumber energi yang 

dibutuhkan untuk menggerakkan motor kincir air pada 

tambak udang. 

 

Saran 

Setelah sistem ini berjalan, penelitian selanjutnya yaitu 

merealisasikan sistem ini pada keadaan sesungguhnya, 

sehingga dapat dilihat nantinya apakah ada error atau tidak 

pada saat merealisasikannya 

 

Daftar Pustaka 

 

[1] P. Raharjo, B. Sujanarko, T. Hardianto, 

“Perancangan Sistem Hibrid Solar Cell-Baterai-PLN 

Menggunakan Programable Logic Controllers”, 

BERKALA SAINSTEK, 2015. 

 

[2] R. Ikhsan, I.D. Sara, R. S. Lubis, Studi Kasus 

Kelayakan Penerapan Sistem Hybrid Building 

Applied Photovoltaic (BAPV)-PLN Pada Atap 

Gedung Politeknik Aceh. Jurnal Rekayasa Elektrika. 

Vol. 13. No. 1.  2017. pp 48-56 

 

[3] Joewono, Angelina E. T. A. "Sumber Energi Listrik 

dengan Sistem Hybrid (Solar Panel dan Jaringan 

Listrik Pln)." Widya Teknik, vol. 10, no. 1, 2011, pp. 

42-53 

 

[4] Trihadi, Siswa. "Rancangan Teknis dan 

Implementasi Sistem Pembangkit Listrik Hibrida 

PV-Diesel Di Sulawesi." Jurnal Ilmiah Teknologi 

Energi, 12 Sep. 2012 

 

[5] R. U. Wibawa, I. Yulistiono, T. Utomo, 

"Perancangan Hybrid Sistem Photovoltaic di Gardu 

Induk Blimbing-Malang." Jurnal Mahasiswa Teknik 

Elektro Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 5, 2013 

 



Jurnal J-Innovation Vol. 9, No. 1, Juni 2020 

ISSN : 2338-2082 
 

24 
 

KONVEYOR PORTABLE PEMUAT TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA 

SAWIT KE KENDARAAN PENGANGKUT 
 

Zoel Fachri 1, Muhammad Muslem 2 

1,2 Program Studi Mekatronika, Politeknik Aceh 

Jl. Politeknik Aceh, Pango Raya, Banda Aceh 23119 
1 zoel@politeknikaceh.ac.id, 2 johnulem@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The process of sorting oil palm fresh fruit bunches in the loading ramp is carried out by male operators in the form of 

activities to reduce and raise oil palm bunches to trucks with the weight of oil palm bunches ranging from 20 kg to 25 kg 

using a corner. workers have to manually raise oil palm bunches by piercing oil palm fruits and raising them into trucks 

causing operators to complain of muscle pain (MSDs), the complaints experienced by operators are increasing in proportion 

to the number of trucks that must be loaded or unloaded. So from the above problems the authors make a new innovation 

that is Portable Oil Palm Bunch Loader Conveyor into the Transport Vehicle. The palm oil bunch loader loader is powered 

by a DC motor with a 12 volt voltage, the source of energy from car battery batteries that are on site. On this conveyor there 

are 2 legs (pedestal) front and back, the height of the rear legs 50 cm (fixed) and the front legs can be set at a height of 100 

cm (slope 9̊) and a height of 140 cm (slope 14̊), at a height of 100 cm with a load of 46 kg voltage of 12.03 Volts, current 

134.0 mA, motor speed of 5.4 rpm and at an altitude of 140 cm with a load of 46 kg voltage of 12.03 Volts, current of 151.4 

mA, motor speed of 5.4 rpm. From the results of testing the conveyor is able to transport oil palm up to a weight of 46 kg 

into a transport vehicle in one charge. 

 

Keywords: Conveyor, Motor DC, Palm Oil 

ABSTRAK 

Proses sortasi tandan buah segar kelapa sawit di loading ramp dilakukan oleh operator laki-laki berupa kegiatan menurunkan 

dan menaikkan tandan kelapa sawit ke truk dengan berat tandan kelapa sawit berkisar 20 kg hingga 25 kg dengan 

menggunakan tojok. pekerja harus menaikkan tandan kelapa sawit secara manual dengan menusuk buah kelapa sawit dan 

menaikkan ke dalam truk mengakibatkan operator mengeluh rasa sakit pada otot (MSDs), keluhan tersebut yang dialami 

operator semakin meningkat sebanding jumlah truk yang harus di muat atau dibongkar.  Maka dari permasalahan di atas 

peneliti membuat sebuah inovasi baru yaitu Konveyor Portable Pemuat Tandan Kelapa Sawit ke dalam Kendaraan 

Pengangkut. Konveyor pemuat tandan kelapa sawit ini digerakkan oleh Motor DC dengan tegangan 12 Volt, sumber energi 

dari baterai aki mobil yang berada di lokasi. Pada konveyor ini terdapat 2 kaki (tumpuan) depan dan belakang, ketinggian 

kaki belakang 50 cm (tetap) dan kaki depan dapat diatur pada ketinggian 100 cm (kemiringan 9)̊ dan ketinggian 140 cm 

(kemiringan 14̊), pada ketinggian 100 cm dengan beban 46 kg tegangan 12,03 Volt, arus 134.0 mA, kecepatan motor 5,4 rpm 

dan pada ketinggian 140 cm dengan beban 46 kg tegangan 12,03 Volt, arus 151.4 mA, kecepatan motor 5,4 rpm. Dari hasil 

pengujian konveyor mampu mangangkut kelapa sawit hingga berat 46 kg ke dalam kendaraan pengangkut dengan sekali 

pengisian. 

 

Kata kunci: Konveyor, Motor DC, Kelapa Sawit 

 

I.  PENDAHULUAN 

Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika Barat, 

merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang 

mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan 

tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Perkebunannya 

menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan 

perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa 

sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit 

terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya di daerah 

Aceh, pantai timur Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan 

Sulawesi. Dalam proses panen meliputi kegiatan 

pemotongan tandan buah matang, pengutipan brondolan, 

pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke tempat 

pengolahan dan pengangkutan hasil ke pabrik. Proses 

sortasi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di loading 

ramp dilakukan oleh seorang pekerja laki-laki berupa 

kegiatan menaikkan dan menurunkan TBS kelapa sawit ke 

truk dengan berat TBS tersebut berkisar 20Kg hingga 25 Kg 

dengan menggunakan tojok. Pekerja harus menaikkan TBS 

tesebut secara manual dengan menusuk buah kelapa sawit 

dan menaikkan TBS tersebut ke dalam truk, hal ini 

mengakibatkan pekerja mengeluh rasa sakit pada otot 

(MSDs) terutama pada pinggang, lengan, punggung dan 

betis. Keluhan tersebut yang dialami pekerja semakin 

meningkat sebanding dengan jumlah truk yang harus di 

muat atau bongkar. 

Untuk mengurangi beban pekerja dan cedera dalam 

memuat TBS tersebut ke truk, maka penulis menciptakan 

sebuah alat Konveyor Portable Pemuat TBS Kelapa Sawit 

ke Kendaraan Pengangkut. Alat ini dirancang untuk mampu 

mengangkut beban buah kelapa sawit ke dalam truk dan 

mailto:zoel@politeknikaceh.ac.id
mailto:johnulem@gmail.com
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memudahkan para pekerja, dengan sebuah konveyor yang 

akan mengarahkan tandan kelapa sawit ke kendaraan 

pengangkut. 

II. METODELOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam Konveyor Portable 

Pemuat TBS Kelapa Sawit ke Kendaraan Pengangkut 

terdapat dua pokok pengerjaan yaitu mekanik dan elektrik. 

Adapun tahapan perancangan secara umum dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Diagram blok metode pelaksanaan 

 

Tahapan identifikasi masalah ini bertujuan untuk 

mengetahuiadanya potensi beban bagi pekerja dalam 

memuatkan TBS kelapa sawit ke truk. Hasil survei dan 

wawancara menjadikan konsep untuk menciptakan sebuah 

alat konveyor portable yang mampu memuat TBS kelapa 

sawit.  

Selanjutnya melaksanakan pegumpulan data dari 

kegiatan ini berdasarkan dari referensi buku, jurnal, dan 

bahan-bahan dari internet yaitu: konveyor yang mampu 

memindahkan suatu benda ke tempat yang lain, motor DC 

sebagai penggerak poros untu dapat diterapkan dalam 

konveyor dan meyesuaikan tegangan DC pada baterai 

mobil pengangkut sebagai sumber energy untuk 

mengaktifkan konveyor, serta relay untuk driver motor DC 

sebagai on/off konveyor. 

Dalam tahapan penyusunan konsep yaitu membuat 

sketsa rancangan awal konveyor portable. Dari gambar 2.2 

dapat dilihat tandan kepala sawit sebagai input, konveyor 

sebagai proses pemuat tandan kelapa sawit ke dalam 

kendaraan pengangkut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Blok Diagram Konveyor Portable 

 

 

a. Rancangan Mekanik Konveyor 

Konveyor portable pemuat tandan kelapa sawit kedalam 

kendaraan pengangkut ini berfungsi untuk memindahkan 

tandan kelapa sawit dari bawah ke dalam truk, konveyor ini 

dirancang dengan sebaik mungkin agar dapat beroperasi 

secara maksimal untuk pemuatan tandan  

kelapa sawit, dimana sistem kerja (penggerak) pada 

konveyor menggunakan sebuah motor DC untuk 

menggerakkan poros konveyor agar kapasitas beban motor 

lebih kuat maka digunakan motor DC-gearbox, konveyor 

memiliki dua ketinggian, ketinggian dasar 140 cm untuk 

mobil truk dan 100 cm untuk ketinggian mobil pick-up. 

 

 

 
.Gambar 2.3 Desain Konveyor Portable Tampak Atas 

 

Pada gambar 2.3 konveyor ini menggunakan 3 jenis 

sprocket, sprocket (a) yang terhubung dengan motor 

penggerak konveyor, sprocket (b) untuk menggerakkan 

poros, sprocket (c) berfungsi untuk rantai penghubung 

keseluruhan konveyor. 

Pada perancangan Konveyor portable pemuat tandan 

kelapa sawit ke dalam kendaraan pengangkut ini 

menguraikan proses perancangan dan mekanisme mesin. 

Untuk perancangan, yang paling utama adalah perancangan 

kerangka konveyor, poros, sprocket, rantai, bantalan, dan 

posisi dudukan motor  pada mesin. 

 

 
Gambar 2.4 Desain 2D Konveyor Portable 

Identifikasi masalah 

Pengumpulan data 

Penyusunan Konsep 

Desain 2D 

Pebuatan Konveyor portable 
dan evaluasi  

Tandan 
Kelapa Sawit 

Konveyor 
Truck/Pick 

Up 
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b. Rancangan Elektrik Konveyor 

Sistem pengontrolan konveyor menggunakan 

komponen relay yang berfungsi untuk menghubungkan dan 

memutuskan arus penggerakkan motor menggunakan 

tombol, untuk menhubungkan arus tersebut digunakan 2 

tombol tekan dan tombol emergency berfungsi untuk 

memutuskan semua arus listrik. Ketika tombol 1 ditekan 

maka aliran listrik akan mengalir ke relay melalui tombol 2 

dan mengunci tombol 1 oleh anak kontak relay dan 

mengaktifkan indicator lampu 1 kemudian motor  aktif, jika 

tombol 2 ditekan maka aliran listrik akan non-aktif, jika 

tombol emergency ditekan maka semua aliran listrik akan 

putus dan mengaktifkan lampu indikator 2. 

 

 

 

 

 

 

 

smartphone android yang terhubung ke PC/laptop  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Rancangan Elektrik Konveyor 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari hasil proses perancangan dan pembuatan konveyor 

pemuat tanda kelapa sawit ke dalam kendaran pengangkut 

dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

 
 

Gambar 3.1 Konveyor Portable Pemuat TBS Kelapa Sawit 

ke Dalam Kendaraan Pengangkut 

 

 

 

 

 

a. Pengujian Keseluruhan Alat Konveyor Portable 

 Pengujian motor penggerak bertujuan untuk mengukur 

berapa kecepatan putaran poros, tegangan motor dan kuat 

arus dari motor serta waktu proses pemuatan. Hal ini 

berpengaruh pada kemampuan dan ketahanan motor saat 

menerima beban. Sumber arus motor pada pengujian ini 

berasal dari baterai dengan tegangan 12 Volt dan  kapasitas 

32 Ah. 

 Pada tabel 1 dapat diamati hasil dari pengujian daya 

motor, pada saat motor terpasang tanpa beban daya yang 

dihasilkan 3,9 watt  dan daya tahan baterai selama 96 jam 

dengan kecepatan poros motor 37,6 rpm dan saat motor 

terpasang dengan beban 16 kg dengan ketinggian 140cm 

daya yang dihasilkan sebesar 9 watt dan baterai sanggup 

bertahan selama 42 jam dengan kecepatan poros motor 

mencapai 31,5 rpm serta waktu pergerakan konveyor 9 

detik dan dalam pengujian dengan beban 46 kg dengan 

ketinggian 140cm daya yang dihasilkan 18 watt dan baterai 

sanggup bertahan selama 21 jam dan kecepatan motor 

mencapai 3,1 rpm  dengan waktu pergerakan konveyor 18 

detik. 

 Hasil pengujian tersebut semakin berat beban yang 

berada di konveyor maka kecepatan semakin lambat dan 

arus pada motor juga semakin besar yang menyebabkan 

penggunaan daya baterai yang besar. Ketinggian konveyor 

pada sisi kendaraan juga mempengaruhi kecepatan putar, 

arus pada motor dan juga daya tahan baterai, kerana 

semakin tinggi beban motor bertambah. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem 

yang dilakukan pada konveyor pemuat tandan kelapa sawit 

ini dapat disimpulkan, untuk memuatkan tandan buah segar 

kelapa sawit saat ini sangat mempermudah  para pekerja 

untuk menghindari cedera pada para pekerja. Alat konveyor 

dapat bekerja dengan berat beban kelapa sawit 46 kg 

dengan waktu pergerakan 18 detik untuk sekali muatan ke 

kendaraan pengangkut dengan ketahanan baterai selama 21 

jam. Alat konveyor ini menjadi salah satu alat bantu dalam 

memuat kelapa sawit yang bias dibawa kemana dengan 

sumber tegangan dari baterai yang ada pada setiap kendaran 

pengangkut. 

 

b. Saran 

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam 

pengembangan selanjutnya yaitu menggunakan material 

yang lebih ringan seperti alumunium dan konveyor portable 

juga memiliki timbangan berat saat pemuatan, operator bisa 

mengetahui jumlah total berat kelapa sawit yang termuat 

dalam kendaraan pengangkut. 
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Kondisi Pengujian 
Hasil 
(mA) 

Daya 
Motor 
(Watt) 

Daya 
Tahan 

Baterai 
(Hours) 

Kecepatan 
poros 
motor 
(rpm) 

Waktu 
perggerakan 

(detik) 

Motor terpasang tanpa beban 32,2 3,9 96 37,6 - 

Motor terpasang tanpa beban 16 kg, 
ketinggian 100 cm 

75 9 42 31,5 9 

Motor terpasang tanpa beban 16 kg, 
ketinggian 140 cm 

83,8 10 38 31,3 11 

Motor terpasang tanpa beban 30 kg, 
ketinggian 100 cm 

93,9 11,2 34 28,7 11 

Motor terpasang tanpa beban 30 kg, 
ketinggian 140 cm 

101,7 12,2 31 26,4 14 

Motor terpasang tanpa beban 46 kg, 
ketinggian 100 cm 

134 16 23 5,4 15 

Motor terpasang tanpa beban 46 kg, 
ketinggian 140 cm 

151,4 18 21 3,1 18 

 

Tabel 1. Pengukuran Kuat Arus, Daya, Kecepatan, Waktu Konveyor Portable 
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