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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih telah membawa 

dampak yang sangat besar dalam kehidupan. Hal ini disebabkan oleh 

kebutuhan hidup manusia dari waktu ke waktu yang semakin kompleks, 

sehingga memicu pola pikir manusia untuk dapat menciptakan inovasi-

inovasi baru dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu keselamatan dalam 

berkendaraan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2007 telah terjadi 

49.553 kecelakaan dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 70% dengan 

jumlah 117.949 kecelakaan pada kendaraan di Indonesia. Semakin tingginya 

tingkat kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian para pengguna kendaraan, 

Maka dari itu dibuatlah sebuah alat untuk membatasi kecepatan dengan 

menggunakan sensor rotary encoder sebagai pendeteksi kecepatan. jika 

kecepatan kendaraan melebihi batas dari kecepatan yang sudah ditentukan 

maka alarm akan berbunyi dan kecepatan akan secara otomatis disesuaikan 

dengan kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan perancangan suatu alat yang bisa 

mengingatkan dan membatasi kecepatan pada kendaraan bermotor, seperti 

yang telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia (RI) no 22 

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 21 ayat 4 yang 
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berbunyi “Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan 

ditetapkan dengan batas absolut 60 kilometer per jam dalam kondisi arus 

bebas”. 

Rotary encoder merupakan device elektromekanik yang dapat 

memonitor gerakan dan posisi. Rotary encoder umumnya menggunakan 

sensor optik untuk menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi 

gerakan, posisi, dan arah. Sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar 

dapat diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary encoder. 

Rotary encoder tersusun dari suatu piringan tipis yang memiliki lubang-

lubang pada bagian lingkaran piringan. 

Berdasarkan permasalahan di atas dan demi kenyamanan para 

pengguna kendaraan, maka perlu di tambahkan suatu alat untuk pembatasan 

kecepatan pada kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

permasalahan yang ada. Sehingga dalam penulisan Skripsi ini penulis 

tertarik untuk mengangkat judul “Alat Pengingat Dan Pembatas 

Kecepatan Pada  Kendaraan Bermotor”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, 

Bagaimana merancang alat pembatas kecepatan dengan menggunakan 

sensor Rotary encoder sebagai pendeteksi kecepatan jika kecepatan 

kendaraan melebihi batas dari kecepatan yang sudah ditentukan maka alarm 

akan berbunyi. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar  pembahasan lebih  terarah dan tidak menyimpang, maka penulis 

membatasi permasalahan pada: 

a. Penerapan alat yang akan dirancang dalam bentuk prototype yang 

disesuaikan dengan kendaraan sesungguhnya. 

b. Prototype menggunakan mobil rc 1:18 dan penambahan pedal gas 

pada Prototype. 

c. Pemberian waktu untuk mengulur kabel gas selama 10 detik untuk 

mengatifkan penguluran. 

d. Menghitung nilai kecepatan dengan satuan Rotation Per Minute 

(RPM). 

e. Pengolahan data konversi rpm sebagai penentuan batas maksimum 

kecepatan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah alat yang dapat 

mengatur dan membatasi kecepatan pada kendaraan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap hal-hal 

yang baru penulis ketahui dan pahami dalam proses penelitian ini 

dimana tidak didapati pada proses perkuliahan. 
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b. Bagi Akademik 

Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penulisan yang 

akan datang agar dapat membuat penelitian dan pengembangan yang 

lebih baik lagi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, 

pembuatan sistematika ini dimaksud untuk memberi gambaran isi penelitian 

ini, sehingga antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. 

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan pendahuluan secara umum memberikan 

gambaran tentang hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini 

dilaksanakan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sampai sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM ALAT YANG DIKEMBANGKAN 

Bab II merupakan gambaran umum alat yang akan 

dikembangkan . 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III merupakan tinjauan pustaka tentang teori pendukung 

dan hasil penelitian terdahulu. 
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BAB IV METODE PENELITIAN 

Bab IV merupakan metode penelitian tentang waktu penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan 

teknik pengembangan sistem. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab V merupakan hasil pembahasan proses pembuatan alat. 

BAB VI PENUTUP 

Bab IV merupakan bab terakhir dari penulisan laporan 

penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari uraian bab-bab 

sebelumnya dan saran yang dapat bermanfaat 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  

ALAT YANG AKAN DIKEMBANGKAN 

 

2.1 Gambaran Umum Penelitian 

Dalam perencanaannya, bentuk dasar penelitian yang akan dirancang 

dalam bentuk prototype. Dimana prototype akan disesuaikan dengan 

kendaraan sesungguhnya. Pada prototype akan dipasang sebuah sistem yang 

dapat mendeteksi dan mengukur kecepatan laju pada kendaraan bermotor.  

Terdapat dua jenis perancangan sistem output yang saling berkaitan, 

ketika limit kecepatan yang ditentukan dilanggar untuk pertama kali maka 

akan ada tindakan berupa aktivasi alarm. 

 Jenis alarm yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alarm 

piezo yang akan menghasilkan suara beep secara berurutan. Peringatan ini 

dapat mengingatkan pengendara agar segera mengurangi kecepatan. Jika 

ketentuan ini tetap dilanggar maka akan ada tindakan berupa penguluran 

rentang kabel gas yang memungkinkan jangkauan penggasan pada pedal gas 

menjadi berkurang yang mengakibatkan pengguna tidak akan menggunakan 

kecepatan maksimun secara penuh pada kendaraan tersebut.  

Untuk memudahkan proses perancangan penelitian maka dibutuhkan 

gambaran prototype, adapun prototype yang akan dirancang seperti Pada 

Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Desain Prototype 
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BAB III 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

3.1 Teori Pendukung 

3.1.1 Mikrokontroler 

Menurut Andrianto (2013 : 1) Mikrokontroler adalah sebuah 

komputer kecil (“special purpose computers”) di dalam satu IC yang 

berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan parallel, 

port input/output, ADC. Mikrokontroler digunakan untuk suatu tugas 

dan menjalankan suatu program. 

Secara umum bahasa yang digunakan untuk pemrograman 

mikrokontroler adalah bahasa tingkat rendah yaitu bahasa asembly, 

dimana setiap mikrokontroler memiliki bahasa-bahasa pemrograman 

yang berbeda-beda. Karena banyaknya hambatan dalam penggunaan 

bahasa assembly ini maka mulai dikembangkan kompiler atau 

penerjemah untuk bahasa tingkat tinggi. Untuk AVR bahasa tingkat 

tinggi yang banyak dikembangkan antara lain BASIC dan Bahasa C. 

Pada perancangan alat ini penulis menggunakan kompiler 

BASCOM-AVR (Basic Compiler-AVR), dengan pertimbangan 

bahwa kompiler ini cukup lengkap karena dilengkapi simulator 

untuk LED, LCD dan monitor untuk komunikasi serial. Selain itu 

bahasa BASIC jauh lebih mudah dipahami. 
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3.1.2 Mengenal Bahasa BASCOM (Basic Compiler) 

Bahasa BASCOM menggunakan bahasa basic. Menurut 

Iswanto (2009 : 28) bahasa basic adalah bahasa pemrograman yang 

dapat dikatakan berada di antara bahasa tingkat rendah dan tingkat 

tinggi. Bahasa tingkat rendah berarti bahasa yang berorientasi pada 

mesin dan tingkat tinggi berorientasi pada manusia. Bahasa tingkat 

rendah, misalnya bahasa assembly. Bahasa ini ditulis dengan sandi 

yang hanya dimengerti oleh mesin, yang oleh karena itu hanya 

digunakan oleh pemrograman mikroprosesor. 

Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang membutuhkan 

kecermatan pemrograman yang tinggi karena perintahnya harus 

rinci, ditambah lagi masing-masing pabrik mempunyai sandi 

perintah sendiri. Bahasa tingkat tinggi relative mudah digunakan 

karena ditulis dengan bahasa manusia yang lebih mudah dimengerti 

dan tidak tergantung pada mesin. Bahasa tingkat tinggi biasanya 

digunakan pada komputer.  

3.1.3 Mikrokontroler ATmega8535 

Mikrokontroler AVR Atmega8535 merupakan IC CMOS 8-bit 

yang memanfaatkan daya rendah dalam pengoperasiannya dan 

berbasis pada arsitektur RISC AVR. ATmega8535 dapat 

mengeksekusi satu instruksi dalam sebuah siklus clock, dan dapat 

mencapai 1 MIPS perMHz, sehingga para perancang dapat 

mengoptimalkan penggunaan daya rendah dengan kecepatan tinggi. 
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Menurut Widodo (2007 : 30) Konfigurasi pin Mikrokontroler AVR 

ATmega8535 dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 ATmega8535 

Penjelasan Pin : 

VCC  :  Tegangan supply 

GND :  Pin Ground 

Port A (PA0...PA7) : Port A merupakan pin I/O dua arah dan 

dapat diprogram sebagai pin masukan 

ADC 
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Port B (PB0...PB7) : Port B merupakan port I/O dua arah dan 

pin fungsi khusus, yaitu Timer/Counter, 

komparator analog, dan SPI. 

Port C (PC0...PC7) : Port C merupakan port I/O dua arah dan 

pin fungsi khusu, yaitu TWI, komparator 

analog, dan Timer Osilator. 

Port D (PD0...PD7) : merupakan pin I/O dua arah dan pin 

fungsi khusus, yaitu komparator analog, 

dan Timer Osilator 

RESET : Merupakan pin yang digunakan untuk me-

reset mikrokontroler . 

AVcc : AVCC adalah pin tegangan supply untuk 

ADC. 

AREF : Untuk pin tegangan referensi analog untuk 

ADC. 

Xtal 1 dan Xtal2 :  Sebagai pin masukan clock eksternal. 

Suatu mikrokontroler membutuhkan 

sumber detak (clock) agar dapat 

mengeksekusi instruksi yang ada di 

memori. Semakin tinggi nilai kristalnya, 

maka semakin cepat mikrokontroler 

tersebut. 
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3.1.4 Memori Mikrokontroler 

Dalam manajemen memori adalah peta memori. Di mana 

dalam peta tersebut terkandung jenis memori dan kapasitasnya 

Menurut Winoto (2010 : 52) memori ATMega terbagi tiga yaitu: 

a. Memori Flash 

Adalah memori ROM tempat kode-kode program berada. 

Kata flash menujukan jenis ROM yang dapat ditulis dan dihapus 

secara elektrik. 

b. Memori Data  

Memori data adalah memori RAM yang digunakan untuk 

keperluan program. 

c. EEPROM  

EEPROM adalah memori data yang dapat mengedap 

ketika chip mati (off), digunakan untuk keperluan penyimpanan 

data yang tahan terhadap gangguan catu daya. 

Menurut Andrianto (2013:119) EEPROM (Electrically 

Erasable Programmable Read Only Memori) adalah memori 

yang masih dapat menyimpan walaupun catu daya dimatikan. 

Operasi baca atau tulis data ke EEPROM dapat dilakukan saat 

program berjalan. Untuk mengakses EEPROM dilakukan 

dengan cara menentukan EEPROM address register, EEPROM 

data register dan EEPROM control register. 
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3.1.5 Timer atau Counter 

Menurut Andrianto (2013 : 91) Timer atau Counter adalah 

seperangkat  pencacah biner (binary counter) yang terhubung 

langsung ke saluran data mikrokontroler, sehingga mikrokontroler 

bisa membaca kondisi pencacah dan bila diperlukan mikrokontroler 

dapat pula merubah kondisi pencacah tersebut. 

3.1.6 Interupsi 

Menurut Andrianto (2013 : 13) Interupsi adalah kondisi 

dimana pada saat program utama dieksekusi atau dikerjakan oleh 

CPU kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu karena ada 

rutin lain yang harus ditangani terlebih dahulu oleh CPU, dan seteah 

selesai mengerjakan rutin tersebut CPU kembali mengerjakan 

instruksi pada program utama. 

3.1.7 Motor DC 

Menurut Budiharto (2010 : 46) Motor DC adalah suatu mesin 

yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik arus searah menjadi 

gerak atau energi mekanik. Kontruksi dasar motor DC terdiri dari 

dua bagian utama, yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian yang 

berputar, berupa koil dimana arus listrik dapat mengalir. Strator 

adalah bagian yang tetap dan menghasilkan medan magnet dari 

koilnya. 



14 
 

 

Gambar 3.2 Motor DC 

3.1.8 Motor Servo 

Menurut Iswanto (2009 : 139) Motor Servo adalah sebuah 

motor dengan sistem closed feedback Dimana posisi dari motor akan 

diinformasikan kembali kerangkaian control yang ada di dalam 

motor servo. 

 

Gambar 3.3 Motor Servo 

Menurut Andrianto (2013 : 173) ada dua jenis motor servo 

yaitu: 
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1. Motor Servo Standard 

Yaitu motor servo yang mampu bergerak CW dan CCW 

dengan sudut operasi tertentu, misalnya 60°, 90°, atau 180°. 

2. Motor Servo Continuous 

Yaitu motor servo yang mampu bergerak CW dan CCW 

tanpa batasan sudut operasi (berputar secara kontinyu). 

Dalam penelitian ini motor servo yang akan digunakan 

adalah motor servo standard yang mempunyai sudut operasi 

180°. Motor servo dikendalikan dengan cara mengirimkan 

sebuah pulsa yang lebar pulsanya bervariasi. Pulsa tersebut 

dimasukan melalui kabel kontrol servo. Sudut atau posisi shaft 

motor servo akan diturunkan dari lebar pulsa. Biasanya lebar 

pulsanya antara 1 ms sampai 2 ms dengan periode pulsa sebesar 

20 ms. Pada Gambar 3.4 sinyal untuk mengendalikan motor 

servo. 

 

Gambar 3.4 Sinyal untuk mengedalikan motor servo 

Lebar pulsa akan mengakibatkan perubahan posisi pada 

servo, misalnya sebuah pulsa 1.5 ms akan memutar motor pada 

posisi 90° posisi netral. Agar posisi servo tetap pada posisi ini, 
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maka pulsa harus terus diberikan pada servo. Jadi meskipun ada 

gaya yang melawan, servo akan tetap bertahan pada posisinya. 

Gaya maksimum servo tergantung dari rentang torsi servo. 

 

Gambar 3.5 Lebar Pulsa dan Posisi Servo 

Ketika sebuah pulsa yang dikirim ke servo kurang dari 1.5 

ms, servo akan isberputar clockwise menuju posisi tertentu dari 

posisi netral. Setiap servo memiliki spesifikasi lebar pulsa 

minimum dan maksimum sendiri-sendiri, tergantung jenis dan 

merek servo. 

3.1.9 Multimeter 

Menurut Sugiri (2004 : 71) fungsi dari ohmmeter, ampermeter, 

dan voltmeter dapat digantikan oleh sebuah alat ukur yang disebut 

multimeter. Nama lain multimeter ialah avometer atau multitester. 

Multitester adalah sebuah alat ukur yang mempunyai fungsi atau 

kegunaan untuk mengukur resistansi, kapasitansi, arus listrik, 

tegangan listrik AC maupun DC, menguji baik tidaknya sebuah 

komponen, mengetahui sambungan rangkaian, dan sebagainya. Hasil 

pengukuran, pengetesan atau pengujian oleh jarum penunjuk atau 
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tampilan angka digital pada papan skala. Pada Gambar 3.6 adalah 

bentuk fisik dari alat ukur multimeter. 

 

Gambar 3.6 Bentuk Fisik Multi Meter 

3.1.10 Catu Daya (Power Supply) 

Menurut Suyadhi (2010 : 8) catu daya merupakan sumber tenaga 

yang dibutuhkan oleh mesin yang dapat berupa energi listrik, energi cairan 

(hidraulis), atau energi tekanan udara (pneumatis).  

3.1.11 Sensor Rotary Encoder 

Menurut Pitowarno (2006 : 68) Sensor rotary encoder digunakan 

untuk pengukuran posisi putaran yang lebih presisi. Secara umum prinsip 

kerja rotary encoder ini dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.7 Prinsip kerja Sensor Rotary Encoder 

Dua buah sensor optis (Channel A/Ᾱ dan Channel B) 

pendektesi “hitam dan putih” digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan arah gerakan, searah jarum jam (clock-wise, CW) atau 

berlawanan arah jarum jam (counter clock-wise, CCW). Sedangkan 

jumlah pulsa (baik A atau B) dapat dihitung (menggunakan prinsip 

counter) sebagai banyak langkah yang ditempuh. Dengan demikian 

arah gerakan dan posisi dapat dideteksi dengan baik oleh rotary 

encoder. 

3.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini seperti Pada 

Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

NO. NAMA 
Ikhsan hidayat, Abdul Fadlil, Edy 

Fathurrozaq 



19 
 

1 

JUDUL 
Purwarupa Sistem Pembatas Kecepatan 

Sepeda Motor Berbasis Mikrokontroler  

AT89S52 

URAIAN 

SINGKAT 

Keamanan berkendara merupakan hal yang 

sangat penting dalam aspek lalu lintas. 

Kecepatan tinggi dalam berkendara 

merupakan faktor utama penyebab 

kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu adanya 

peralatan pembatas kecepatan untuk menekan 

jumlah kecelakaan adalah sangat penting. 

Sistem pembatas kecepatan untuk mobil 

sudah tersedia di pasaran, namun untuk 

sepeda motor belum tersedia. Makalah ini 

menghadirkan perancangan sebuah 

purwarupa sistem pembatas kecepatan sepeda 

motor yang aman bagi pengguna, dan 

ditujukan untuk menggurangi tingkat 

kecelakaan lalulintas. Pembatasan kecepatan 

dilakukan dengan memutus aliran sinyal 

listrik dari pulser (sensor pemicu pengatur 

waktu pengapian) ke CDI selama 1 detik. 

Sinyal listrik diputus melalui relai mekanis 

dengan algoritma on-off yang dikendalikan 

mikrokontroler AT89S52.  

 

NO. NAMA Drs. Bisman Perangin-angin, M. Eng.Sc 

2 

JUDUL 

Rancangan Alat Pengukur Kecepatan 

Kenderaan  Di JalaN Tol Berbasis 

Mikrokontroler 

AT89S51 

URAIAN 

SINGKAT 

Telah dirancang dan direalisasikan sebuah 

sistem pengukur kecepatan kenderaan 

berbasis Mikrokontroler AT89S51 yang 

dilengkapi dengan 2 sensor inframerah 

sebagai pendeteksi kecepatan kenderaan. 

Sensor_1 berfungsi untuk start menghitung 

waktu. Sementara sensor_2 untuk 

menghentikan penghitungan waktu pada 

sensor_1. Jarak antara sesor_1 dan sensor_2 

dibuat konstan yaitu 50 cm. Kemudian 

rangkaian ini dihubungkan dengan 

mikrokontroler AT89S51 dan data yang 

masuk akan diolah dan ditampilkan pada 

tujuh segmen. Mikrokontroler sebagai 

pengendali utama dirancang untuk membaca 
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kecepatan kenderaan setiap 1 ms. Selain 

untuk mengukur kecepatan kenderaan alat ini 

juga diprogram untuk mendeteksi kenderaan 

yang melebihi batas kecepatan serta 

menghitung jumlah kenderaan. Sistem 

peralatan ini telah diuji coba dan diperoleh 

hasil yang cukup memuaskan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2013 sampai bulan 

Januari 2014. 

 

4.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam pembuatan laporan ini sebagai 

berikut : 

4.2.1 Data Primer 

Menurut Kuncoro (2009 : 148), Data Primer adalah data yang 

diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode 

pengumpulan data original, sehingga mendapatkan informasi yang 

jelas. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu 

atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian. Pada penelitian ini data primer 

didapat berupa data respon sensor terhadap putaran roda. 

4.2.2 Data Sekunder 

Menurut Kuncoro (2009 : 148), Data Sekunder adalah data 

yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan 

dipublikasikan. Biasanya diperoleh melalui badan atau instansi yang 
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bergerak dalam proses pengumpulan data baik oleh instansi 

pemerintah atau swasta. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

berbagai buku-buku beserta jurnal-jurnal yang membahas tentang 

penelitian ini. 

 

4.3 Teknik Pengumpulan Data. 

Untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, maka 

diterapkan beberapa metode  sebagai berikut : 

4.3.1 Studi pustaka  

Menurut Kuncoro (2009 : 34) Studi pustaka merupakan 

identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. 

4.3.2 Metode Observasi 

Menurut Hasan (2008 : 17), observasi adalah cara 

pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan, 

terhadap objek yang diteliti. 

Dalam metode ini penulis mengadakan pengamatan terhadap 

objek skrpsi yang diperoleh selama mengumpulkan data, mengolah 

data, dan melakukan simulasi serta pengujian alat di lapangan. 
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4.4 Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian eksperimen, menurut Kuncoro 

(2009 : 282) penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang 

benar-benar menguji mengenai hubungan sebab-akibat.  

Tujuan dari eksperimen adalah memungkinkan peneliti untuk 

mengendalikan situasi penelitian sehingga hubungan kausal antar variable 

dapat dievaluasi. Pelaksanaan eksperimen memanipulasi satu variable dan 

mempertahankan variable lain agar tetap konstan (situasi dapat dikendalikan 

dalam suatu eksperimen yang tidak mungkin diterapkan pada metode 

survei).  

Telah disebutkan bahwa tujuan dari “eksperimen adalah keyakinan 

bahwa penelitian eksperimental yang dilakukan merupakan sebab dari suatu 

akibat yang sedang dievaluasi”. 

 

4.5 Alat dan Teknik Pengembangan Sistem  

4.5.1 Alat Pengembangan Sistem  

Dalam pengembangan sistem terdapat langkah - langkah yang 

harus dilakukan diantaranya yaitu: 

1. Model Proses 

Model proses menggunakan flowchart, menurut Utami 

dan Sukrisno (2005 : 24), flowchart (bagan alir) merupakan 

representasi secara grafik dari suatu algoritma atau prosedur 
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untuk menyelesaikan suatu masalah. Flowchart menggambarkan 

secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari 

suatu program. Flowchart membantu analis untuk memecahkan 

masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan 

menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam 

pengoperasian dilapangan. Flowchart ada dua macam yaitu : 

a. Flowchart system 

Flowchart sistem yaitu diagram alir yang 

menggambarkan suatu sistem peralatan computer yang 

digunakan dalam proses pengolahan data dan  

perhubungan antar peralatan tersebut. Flowchart  sistem 

digunakan untuk menggambarkan urutan langkah dalam 

memecahkan masalah, tetapi hanya berisi prosedur dalam 

sistem yang dibentuk. 

Tabel 4.1 Desain Flowchart System 

No Simbol Keterangan 

1  

 

Input  dan Output 

 

2 
 

 

Manual Input 

 

3 
 

 

Proses 

 

4 
 

 

Magnetic Disk 

 

5 
 

 

File 

 



25 
 

6 
 

Arah Proses 

                

b. Flowchart  Diagram. 

Flowchart diagram merupakan bagan yang 

menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur 

pemecahan masalah. 

Tabel 4.2 Desain Flowchart Diagram 

NO Simbol Keterangan 

1 

 

Terminal symbol,  

menunjukkan awal dan akhir 

sebuah program. 

2 

 

Preparation symbol, 

memberikan nilai awal pada 

suatu variable. 

3 
 

Processingsymbol, simbol ini 

menunjukkan pengolahan data 

aritmatika dan pemindahan 

data. 

4 
 

Input/output symbol, simbol 

ini  menunjukkan proses input 

atau output. 

5 

 

Decision symbol, untuk 

mewakili operasi  dari 

perbandingan  logika. 

6 

 

Predefined process symbol, 

proses yang ditulis sebagai sub 

program,yaitu prosedur/fungsi. 



26 
 

7 

 

Connector symbol, simbol ini 

untuk penghubung pada 

halaman yang sama. 

8 

 

Off page connector symbol, 

penghubung pada halaman 

yang berbeda. 

 

4.5.2 Teknik Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, teknik 

pengembangan sistem yang digunakan adalah prototype. Menurut 

Rosa dan Salahudin (2011 : 29) prototype adalah model yang dapat 

menyambungkan ketidakpahaman user mengenai hal teknis dan 

memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan 

kepada pengembang perangkat lunak. 

Model prototype (prototyping model) dimulai dari 

mengumpulkan kebutuhan terhadap perangkat yang akan dibuat lalu 

dibuatlah program prototype agar user lebih terbayang dengan apa 

yang sebenarnya diinginkan. Program prototype Biasanya 

merupakan program yang belum jadi program ini biasanya 

menyediakan tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak 

sehingga tampak seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Program 

prototype ini di evaluasi oleh user sampai ditemukan spesifikasi 

yang sesuai dengan keinginan user. Pada Gambar 4.1  merupakan 

model prototype: 
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Gambar  4.1 Model Prototype 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

5.1 Hasil 

5.1.1 Tahap Analisis 

Pada tahap analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari 

suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalah-permasalahan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis merupakan tahap yang 

paling kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini 

akan menyebabkan juga kesalahan ditahap selanjutnya. 

Tahap analisis ini akan ditemukan beberapa data dan fakta 

yang akan dijadikan bahan uji dan analisis menuju pengembangan 

dan penerapan sebuah aplikasi yang diusulkan yang meliputi analisis 

masalah, alternatif solusi masalah, analisis kebutuhan yang meliputi 

analisis perangkat keras (hardware) dan analisis perangkat lunak 

(software). 

5.1.2 Analisis Masalah 

Analisis permasalahan melingkupi tentang bagaimana 

memikirkan permasalahan yang ingin diselesaikan. Dengan adanya 

permasalahan tersebut akan muncul rumusan yang dinginkan dalam 
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perancangan alat pengingat dan pembatas kecepatan pada kendaraan 

bermotor, penulis menarik beberapa permasalahan yang akan 

dianalisis yaitu: 

a. Menganalisis bagaimana prosedur alat yang akan dibuat, mulai 

dari kebutuhan hardware dan software pada prototype. 

b. Dibutuhkan sebuah prosesor yang memiliki dimensi yang kecil, 

hal ini dikarenakan penempatannya yang harus bisa 

diadaptasikan dengan keadaan pada media uji.  

c. Pada kendaraan memiliki nominal kapasitas daya listrik yaitu 12 

volt. Maka pemberian daya listrik tidak boleh melebihi 12 volt. 

Prosesor juga harus mampu dioperasikan secara berkelanjutan. 

5.1.3 Alternatif Solusi Masalah 

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah di sebutkan 

sebelumnya, dapat diambil suatu solusi sebagai tindak lanjut 

pemecahan masalah yang ada, seperti tercantum berikut ini: 

a. Dalam penentuan jenis prosesor yang digunakan harus 

mempertimbangkan berbagai aspek seperti dari hasil analisis 

permasalah. Berdasarkan pertimbangan dari efisiensi ukuran, 

dan daya listrik maka penerapan mikrokontroler sebagai sistem 

yang digunakan merupakan pilihan yang paling tepat untuk 

digunakan dalam perancangan alat ini.  

b. Mikrokontroler memiliki ukuran yang relative kecil yaitu 5 x 2 

cm dan kebutuhan arus listrik pada mikrokontroler yang kecil 
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yaitu 5 volt. Selain dua alasan yang disebutkan mikrokontroler 

sudah terbukti mampu beroperasi pada kondisi temperature 

yang berubah-ubah dan kebal terhadap bising atau getaran 

sehingga aman digunakan. 

5.1.4 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis 

perangkat keras (hardware) dan analisis perangkat lunak (software). 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Analisis kebutuhan perangkat keras (Hardware) pada alat 

yang akan dirancang antara lain :  

a. Satu perangkat laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Processor : Intel® Pentium® processor P6100, Hardisk : 

500 GB , Memory : 1 GB yang digunakan untuk 

pemprograman pada prototype.  

b. Sensor Rotary encoder digunakan sebagai sensor untuk 

mengukur percepatan dengan merubah gerakan rotasi 

mekanik menjadi sinyal pulsa digital sehingga dapat 

diproses oleh rangkaian mikrokontroler. Sensor rotary 

encoder akan dipasang didekat  roda pada kendaraan.  

c. Mikrokontroler ATmega8535 yang berfungsi sebagai 

pengontrol rangkaian elektronik dan umunya dapat 

menyimpan program di dalamnya. 
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d. Motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan 

tegangan searah sebagai sumber tenaganya. 

e. Motor servo yang akan digunakan adalah motor servo jenis 

standard yang mempunyai sudut operasi 180°. Motor servo 

dikendalikan dengan cara mengirimkan sebuah pulsa yang 

lebar pulsanya bervariasi. 

f. Alarm yang akan digunakan adalah jenis alarm piezo 

elektrik yang akan menghasilkan suara beep secara 

berurutan yang memberikan peringatan pada pengendara. 

g. Driver motor merupakan salah satu perangkat umum yang 

digunakan untuk kendali motor DC. Driver motor ini yang 

nantinya bertugas mengendalikan arah putaran maupun 

kecepatan motor DC yang akan dikendalikan. 

h. Downloader USBasp merupakan program mikrokontroler 

yang sudah menggunakan USB secara langsung sebagai 

sarana komunikasinya. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Analisis kebutuhan perangkat lunak (software), adapun 

perangkat lunak yang akan digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7. 

2. Software : BASCOM AVR dan ProgISP. 
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5.1.5 Tahap Perancangan 

Pada tahap perancangan akan dibahas tentang perancangan 

alat. Hal ini bertujuan merealisasikan gagasan yang telah 

direncanakan sehingga menghasilkan suatu model yang diharapkan 

sesuai fungsi pada spesifikasi sistem yang telah ditentukan. 

Perancangan alat pengingat dan pembatas kecepatan pada 

kendaraan bermotor ini dimulai dengan membangun ide awal yang 

dilanjutkan dengan pencarian data dan informasi mengenai 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang 

dibutuhkan selama perancangan alat ini, serta fungsi-fungsi kerja 

yang harus dipenuhi, lalu dilanjutkan dengan pembuatan perangkat 

lunak (software) untuk mengoperasikan pengontrolan alat. Sehingga 

perangkat keras (hardware) dapat berfungsi seperti yang diinginkan, 

setelah alat terwujud lalu akan dilakukan pengujian. 

5.1.6 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Pada tahapan ini, akan dibuat kerangka kerja dalam 

perancangan perangkat keras (hardware). Dengan melalui 

pembagian kerangka kerja kedalam beberapa bagian maka 

diharapkan, proses pembuatan perangkat keras dapat dilakukan 

secara sistematis dan terarah sesuai dengan planning dan tujuan awal 

perancangan sistem, yaitu mendapatkan rekayasa perangkat keras 

sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibangun. Kerangka kerja pada 
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perancangan perangkat keras ini dibagi dalam empat bagian utama 

yang terdiri dari: 

1. Bagian Input (Perancangan Perangkat Sensor) 

Pada bagian perancangan ini, sensor yang digunakan 

adalah tipe slot optocoupler dengan celah rotasi per sudut 

sebesar 20° putaran. dengan demikian, dalam satu rotasi penuh 

akan didapatkan jumlah data pulsa sebanyak 16 pulsa. Pada 

Gambar 5.1 adalah ilustrasi sensor rotary encoder yang 

digunakan. 

 

Gambar 5.1 Cara Kerja Sensor Rotary Encoder 

2. Bagian Pengedali (Perancangan Mikrokontroler) 

Pada tahap ini adalah Rangkaian Mikrokontroller yang 

merupakan pusat pengendali, namun dalam aplikasinya 

mikrokontroller memerlukan rangkaian tambahan supaya bisa 

berfungsi dengan semestinya.  Mikrokontroller dengan 

rangkaian tambahan sering disebut sebagai sistem minimum dari 



34 
 

mikrokontroller. Pada pembuatan alat ini penulis menggunakan 

mikrokontroler ATmega8535. Skematik wiring diagram 

rangkaian mikrokontroler yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 5.2. 

 

Gambar 5.2 Layout Rangkaian Sistem ATmega8535 

Gambar layout tersebut kemudian dikonversi kedalam 

bentuk layout pcb yang dapat dilihat pada Gambar 5.3: 



35 
 

 

Gambar 5.3 Rancangan Layout Mikrokontroler 

3. Bagian Output (Perancangan Alarm dan Pengerak Motor) 

Bagian output sering disebut juga sebagai akuator yang 

berfungsi sebagai eksekutor sebuah alat. Pada alat pengingat dan 

pembatas kecepatan pada kendaraan bermotor yang dirancang, 

menggunakan output dua jenis yakni alarm piezo dan motor 

servo. Pada Gambar 5.4 adalah wiring diagram rangkaian driver 

alarm piezo. 

 

Gambar 5.4 Rangkaian  Relay Untuk Alarm 

Gambar layout tersebut kemudian dikonversi kedalam 

bentuk layout pcb yang dapat dilihat pada Gambar 5.5: 
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Gambar 5.5 Layout Rangkaian Relay Untuk Alarm 

 

Gambar 5.6 Motor Servo 

4. Sistem Mekanis 

Pada perancangan ini, diperlukan ketelitian yang tinggi 

untuk penempatan posisi motor terhadap sistematis 

penggulungan dan penguluran kabel gas. 

5.1.7 Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Pada tahap awal perencanaan dalam merancang program dan 

bahasa pemrograman yang perlu diindetifikasi dalam bentuk 
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rancangan diagram alir. Diagram alir tersebut merupakan panduan 

dalam hal penyusunan instruksi serta untuk mengefektifkan program 

agar tidak tumpang tindih, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi 

kinerja dan pemakaian memori program pada ATmega8535. 

Dalam membuat suatu program hendaknya kita membuat 

desain program tersebut kedalam bentuk flowchart, sehingga 

program yang kita buat akan lebih mudah dipahami dan tersusun 

dengan rapih. Adapun flowchart dari perancangan alat pengingat dan 

pembatas kecepatan pada kendaraan bermotor tersebut ditunjukan 

pada Gambar 5.7. 
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39 
 

Gambar 5.7 Flowchart program 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pembuatan Perangkat Keras (Hardware) 

1. Sensor rotary encoder dibuat dari rangkaian sensor optocoupler 

yang berbentuk “U” dan piringan berbentuk bulat yang telah 

dilubangi sebanyak 16 lubang. Di dalam optocoupler terdapat 

diode penghasil cahaya, led (light emitting dioda), dan sebuah 

transistor yang peka terhadap intensitas cahaya (photo-

transistor). Jika lubang U optocoupler tertutup maka akan 

menghasilkan pulsa keluaran high, dan jika Lubang optocoupler 

terbuka maka akan menghasilkan pulsa keluaran low. Dengan 

menghitung lama perubahan pulsa, dan jarak perubahan lubang 

pada piringan inilah yang digunakan untuk menghitung 

kecepatan gerakan motor. Seperti pada Gambar 5.8 dan Gambar 

5.9 dimana sensor rotary encoder dipasang di dekat bagian roda 

belakang kendaraan atau prototype. 

 

Gambar 5.8 Optocoupler dan Piringan Derajat  

https://www.google.com/search?q=optocoupler&biw=1366&bih=665&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xIzPUvm0H4KTrgf2pYGQDA&ved=0CCkQsAQ
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Gambar 5.9 Pemasangan Sensor Rotary 

2. Pada Gambar 5.10 adalah gambar mikrokontroler yang 

berfungsi sebagai pusat pengendali sistem dan pada Gambar 

5.11 adalah rangkaian tambahan sebagai sistem minimum dari 

mikrokontroller ATmega8535. 

 

Gambar 5.10 Mikrokontroler ATmega8535 

 

Gambar 5.11 Rangkaian Tambahan Mikrokontroler 
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3. LCD yang digunakan dalam pembuatan alat ini ialah LCD dot 

matrik dengan jumlah karakter 2 x 16. LCD sangat berfungsi 

sebagai penampil yang nantinya yang akan digunakan untuk 

menampilkan berbagai angka, nomor, gambar dan tulisan, 

seperti pada Gambar 5.12: 

 

Gambar 5.12 LCD 

4. Saklar microswitch merupakan salah satu jenis saklar jenis 

pushbuttom yang mempunyai sensitifitas cukup tinggi. Dalam 

pembuatan alat ini saklar microswitch digunakan sebagai 

penyambung inputan ground pada rangkaian untuk memberikan 

perintah stop pada putaran motor. 

 

Gambar 5.13 Saklar Microswitch 
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5. Alarm yang digunakan dalam pembuatan alat ini ialah alarm 

piezo yang mengeluarkan suara beep secara berurutan yang 

berfungsi sebagai peringatan pada pengedara untuk mengurangi 

kecepatan kendaraannya, seperti pada gambar 5.14: 

 

Gambar 5.14 Alarm Piezo 

6. Pada Gambar 5.15 adalah rangkaian yang digunakan untuk 

pengendalian kecepatan perputaran motor berdasarkan 

pergeseran level potensiometer geser yang terhubung dengan 

system mekanis pedal gas. Rangkaian ini bekerja sebagai 

penyedia tegangan listik yang akan dialirkan menuju motor 

penggerak. 

 

Gambar 5.15 Rangkaian Pengatur Kecepatan Motor 
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7. Potensiometer merupakan kompoen yang berfungsi untuk 

mengatur regulasi tegangan yang akan diarahkan menuju motor 

penggerak. Potensiometer adalah komponen resisitor yang 

memilki nilai tahanan variable sehingga nilai tahanan yang 

dihasilkan oleh potensiometer dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan. Jika tahanan diset dengan nilai yang lebih tinggi, 

maka perputaran motor penggerak akan semakin melemah 

karena tegangan yang akan dialirkan menjadi berkurang. 

 

Gambar 5.16 Pontensiometer 

8. Proses embedded program, yaitu burning program *exe pada 

chip mikrokontroler merupakan langkah yang sangat penting 

untuk menentukan keberhasilan program yang telah disusun bias 

berjalan. Berikut ini adalah foto perangkat bantu untuk 

mentransfer data *exe pada chip mikrokontroler, yang dikenal 

dengan sebutan downloader. Seperti pada Gambar 5.17 berikut 

ini: 
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Gambar 5.17 Rangkaian Downloader 

9. Baterai merupakan bagian dari alat yang memiliki fungsi 

penting sebagai penyedia arus listrik bagi rangkaian. Pada 

Gambar 5.18 adalah foto baterai jenis lipo yang akan digunakan 

untuk mengaktifkan alat. 

 

Gambar 5.18 Baterai Li po 

10. Untuk mengolah data yang berasal dari sensor sebelum 

diteruskan menuju mikrokontroler, dibutuhkan rangkaian 

pengkondisi sinyal berupa ic LM 324. Pada Gambar 5.19 adalah 
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rangkain pre prosesor yang akan menguatkan sinyal dari sensor 

sebelum diteruskan menuju mikrokontroler. 

 

Gambar 5.19 Rangkaian Pre Prosesor Sensor. 

11. Pada Gambar 5.20 adalah hasil perancangan alat pengingat dan 

pembatas kecepatan pada kendaraan bermotor. 

 

Gambar 5.20 Hasil Prototype 
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5.2.2 Pembuatan Perangkat Lunak (Software) 

Bahasa yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak ini 

adalah bahasa basic. Bahasa pemrograman basic banyak digunakan 

untuk aplikasi mikrokontroler karena kompatibel oleh 

mikrokontroler jenis AVR dan didukung dengan compiler 

pemrograman berupa software BASCOM AVR. Berikut ini adalah 

penjelasan tentang listing program dari Alat Pengingat Dan 

Pembatas Kecepatan Pada  Kendaraan Bermotor: 

1. Deklaraasi variable 

Bagian header terdiri dari variabel dan tipe data yang akan 

digunakan dalam penulisan program, berikut ini adalah listing 

program: 

$regfile = "m8535.dat" 

$crystal = 8000000 

Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1 

Stop Timer1 

Config Portd = Output 

Config Servos = 1 , Servo1 = Portd. 0 , Reload = 10 

Enable Interrupts 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , 

Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0 

Cls 

Cursor Off 
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Cls 

Const N = 16.00 

Const R = 3.00 

Const Dua_pi = 6.28 

Const Control = 30 

Dim Rps As Single 

Dim V As Single 

Dim Buffs As String * 16 

Dim Toleransi As Byte 

Toleransi = 0 

Dim Limit As Byte 

Limit = 0 

V = 0.00 

Timer1 = 0 

Servo(1) = 45 

Wait 1.5 

2. Program Alarm 

Program ini digunakan untuk memberikan peringatan pada 

pengendara untuk mengurangi kecepatan pada kendaraan. Alarm 

piezo akan aktif apabila pengendara melebihi batas yang sudah 

ditentukan.pengendara akan diberikan waktu peringatan selama 

10 detik. Alarm piezo akan berhenti berbunyi apabila 

pengendara mengurangi kecepatan yang sudah ditentukan. 

Berikut ini listing program alarm: 

Beep: 



48 
 

Cls 

Timer1 = 0 

Rps = 0.00 

Do 

Toleransi = Toleransi + 1 

Limit = 10 - Toleransi 

Locate 1 , 1 

Lcd "beep.. limit= " ; Limit 

Timer1 = 0 

Start Timer1 

Wait 1 

Stop Timer1 

Rps = Timer1 / N 

V = Rps * Dua_pi 

V = V * R 

V = V / 100000.00 

V = V * 3600.00 

V = V * 3.00 

Buffs = Fusing(v , "#.##") 

Locate 2 , 2 

Lcd Buffs ; " Km/jam       " 

If V >= 60.00 Then Portd.1 = 1 

If V < 60.00 Then Portd.1 = 0 

If Toleransi => 10 And V => 60.00 Then Goto Eksekusi 

If Toleransi => 10 And V < 60.00 Then 
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Locate 1 , 1 

Lcd "DIMAAFKAN!      " 

Wait 1 

Portd.1 = 0 

Goto NORMAL 

End If 

Loop 

3. Program Motor Servo 

Program ini digunakan untuk mengurangi kecepatan pada 

kendaraan. Berikut listing program motor servo: 

Eksekusi: 

Servo(1) = 85 

Do 

   Servo(1) = Servo(1) - 2 

   If Servo(1) =< 45 Then 

   Servo(1) = 45 

   Goto NORMAL 

End If 

Toleransi = 0 

Portd.1 = 0 

'Servo(1) = 20 

Locate 1 , 1 

Lcd "DIHUKUM!!!" 

5.2.3 Pengujian Alat 

1. Pengujian pada power supply 

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan keadaan 

penyuplaian bagi rangkaian hardware sudah sesuai atau belum 

berdasarkan kebutuhan bagi masing-masing rangkaian. 
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Pengujian ini sangat penting dilakukan karena sangat 

menentukan keberhasilan sebuah sistem untuk dapat 

dioperasikan dengan baik.  

 

Gambar 5.21 Pengujian Power Supply Baterai 

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 5.21 dapat diamati 

bahwa pengujian dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

ukur berupa multimeter yang diukur dengan skala pengukuran 

50V. proses pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan 

terminal positif baterai yang berwarna merah terhadap kabel 

merah multimeter, dan menghubungkan terminal negative 

baterai yang berwarna hitam terhadap kabel hitam multimeter. 

Hasil pengujian selanjutnya disajikan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Pengujian Power Supply 

No  Referensi  Hasil (Volt) % eror 

1 11.1 Volt 10.9 1.8 

2 11.1 Volt 10.9 1.8 

3 11.1 Volt 10.9 1.8 

4 11.1 Volt 10.9 1.8 

5 11.1 Volt 10.9 1.8 
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2. Pengujian Regulator 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai tegangan 

hasil pengolahan IC Regulator 7805 yang akan digunakan untuk 

mengaktifkan IC mikrokontroler, LCD, Motor Servo dan Sensor 

rotary Encoder.  

 

Gambar 5.22 Pengujian Regulator 

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 5.22 dapat diamati 

bahwa pengujian dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

ukur berupa multimeter yang diukur dengan skala pengukuran 

10V. proses pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan 

pin 3 IC regulator terhadap kabel merah multimeter, dan 

menghubungkan titik referensi 0 V, yaitu negatif terhadap kabel 

hitam multimeter. Hasil pengujian selanjutnya disajikan pada 

Tabel 5.2 berikut ini. 



52 
 

Tabel 5.2 Pengujian Regulator 

No Referensi Hasil uji ukur Error 

1 5.0 v 4.8 v 4 % 

2 5.0 v 4.8 v 4 % 

3 5.0 v 4.8 v 4 % 

4 5.0 v 4.8 v 4 % 

5 5.0 v 4.8 v 4 % 

3. Pengujian Sensor Rotary Encoder 

Pengujian ini dilakukan untuk mengamati data yang 

dihasilkan oleh sensor rotary encoder yang berbentuk pulsa 

digital dengan logika high (1) dan low (0) secara serial ketika 

mendekteksi deretan celah pada rotary encoder. Pengujian ini 

penting dilakukan untuk mengetahui data yang dihasilkan 

sehingga data tersebut dapat diolah oleh mikrokontroler. 

 

Gambar 5.23 (a) Pengukuran Sensor Logika dengan “0” 
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Gambar 5.23 (b) Pengukuran Sensor Logika dengan “1” 

Pengujian pada logika sensor dilakukan dalam dua 

kondisi, yaitu ketika kondisi sensor melewati celah, dan ketika 

kondisi sensor tertutup. Dengan melakukan pengujian ini maka 

diharapkan data output yang berhasil didapatkan melalui 

pembacaan sensor dapat diketahui. Berdasarkan ilustrasi pada 

Gambar 5.23 (a) dan (b) dapat diamati bahwa pengujian 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu ukur berupa 

multimeter yang diukur dengan skala pengukuran 10V. 

Pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan pin output 

sinyal sensor pada rangkaian pre prosesor terhadap kabel merah 

multimeter, dan menghubungkan titik referensi 0 V, yaitu 

negatif terhadap kabel hitam multimeter. Hasil pengujian 

selanjutnya disajikan pada Tabel 5.3 berikut ini. 
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Tabel 5.3 pengujian Sensor Rotary Encoder 

No 
Dekteksi celah terbuka Dekteksi celah tertutup 

V Logic digital V Logic digital 

1 0 0 3.9 1 

2 0 0 3.9 1 

3 0 0 3.9 1 

4 0 0 3.9 1 

5 0 0 3.9 1 

4. Pengujian Pada Alarm Piezo 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui logika digital 

yang dihasilkan oleh mikrokontroler untuk mengendalikan on 

dan off pada alarm piezo.  

 

Gambar 5.24 (a) Pengujian Alarm Piezo dalam kondisi OFF 
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Gambar 5.24 (b) Pengujian Alarm Piezo dalam kondisi ON 

Pengujian pada logika sensor dilakukan dalam dua 

kondisi, yaitu ketika kondisi alarm piezo dalam keadaan off dan 

kondisi ketika on. Berdasarkan Gambar 5.24 (a) dan (b) dapat 

diamati bahwa pengujian dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu ukur berupa multimeter yang diukur dengan skala 

pengukuran 10V. Pengujian dilakukan dengan cara 

menghubungkan pin output alarm piezo merah terhadap kabel 

merah multimeter, dan pin output alarm piezo warna hitam pada 

kabel hitam multimeter. Hasil pengujian selanjutnya disajikan 

pada Tabel 5.4 berikut ini. 
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Tabel 5.4 Pengujian Alarm Piezo 

NO 

Keadaan Alarm 

Aktif(Volt) 

 

Logika 

(High/Low) 

Tidak 

aktif(Volt) 

Logika 

(High/Low) 

1 4.5 1 0 0 

2 4.5 1 0 0 

3 4.5 1 0 0 

4 4.5 1 0 0 

5 4.5 1 0 0 

5. Pengujian Pada LCD 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

tegangan yang dibutuhkan oleh lcd agar bisa aktif terhadap nilai 

tegangan yang mampu disediakan oleh rangkaian regulator. 

 

Gambar 5.25 Pengujian Pin LCD 

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 5.25 dapat diamati 

bahwa Pengujian pada lcd dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu ukur berupa multimeter yang diukur dengan skala 
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pengukuran 10 V. Pengujian dilakukan dengan cara 

menghubungkan pin vcc lcd terhadap kabel merah multimeter, 

dan titik ground 0 V sebagai titik negatif pada kabel hitam 

multimeter. Hasil pengujian selanjutnya disajikan pada Tabel 

5.5 berikut ini. 

Tabel 5.5 Pengujian Pada LCD 

Pengujian LCD (Volt) 

1 4.8 

2 4.8 

3 4.8 

4 4.8 

4 4.8 

6. Pengujian Motor Servo 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

terhadap tegangan yang diperlukan motor servo terhadap power 

supply yang diberikan. 

 

Gambar 5.26 Pengujian pada pin servo 

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 5.26 dapat diamati 

bahwa Pengujian pada motor servo dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu ukur berupa multimeter yang diukur 
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dengan skala pengukuran 10V. Pengujian dilakukan dengan cara 

menghubungkan pin vcc motor servo pada kabel berwarna 

merah terhadap kabel merah multimeter, dan titik ground 0 V 

sebagai titik negatif pada kabel hitam multimeter. Hasil 

pengujian selanjutnya disajikan pada Tabel 5.6 berikut ini. 

Tabel 5.6 Pengujian Motor Servo 

Pengujian Motor Servo (volt) 

1 4.8 

2 4.8 

3 4.8 

4 4.8 

5 4.8 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari perancangan alat pengingat dan 

pembatas kecepatan pada kendaraan bermotor yang telah penulis buat, dan saran 

yang penulis berikan untuk pengembangan sistem yang lebih baik kedepannya. 

6.1 Kesimpulan 

Dari uraian penjelasan dan pembahasan keseluruhan materi di bab-bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan pokok dalam perancangan alat 

pengingat dan pembatas kecepatan pada kendaraan bermotor ini sebagai 

berikut: 

1. Sensor yang digunakan untuk pendeksian laju kecepatan adalah sensor 

rotary encoder, dengan unit pegolah data mikrokontroler dan actuator 

berupa motor servo dan alarm piezo. 

2. Alat ini dapat digunakan untuk mendeteksi kecepatan pada kendaraan 

bermotor yang melebihi kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya 

maka alarm aktif dan apabila pengendara mengindahkan alarm maka 

akan ada tindakan berupa penguluran rentang kabel gas yang 

memungkinkan jangkauan penggasan pada pedal gas menjadi 

berkurang yang mengakibatkan pengguna tidak bisa menggunakan 

kecepatan maksimun secara penuh pada kendaraan tersebut. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis untuk pembaca, 

yaitu: 

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kendaraan 

bermotor baik roda empat maupun roda dua agar mematuhi rambu-

rambu lalu lintas dan lebih berhati-hati saat berkendara. Juga bagi 

pejalan kaki agar memperhatikan dan mewaspadai kendaraan yang 

lewat di sekitarnya. Hal ini dapat tercapai apabila ada kerja sama yang 

baik antara polisi lalu-lintas dengan masyarakat pemakai jalan. 

2. Pada perancangan alat ini, diharapkan dapat dikembangkan kembali 

untuk mendeteksi identitas kendaraan yang melaju melebihi batas 

kecepatan maksimum dan menyimpan datanya. 

3. Pada implementasi nyata, pemasangan sensor dan motor servo dapat 

disesuaikan lagi sesuai dengan desain mekanik kendaraan.  
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