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BAB III 

KONSEP RANCANGAN 

BAB III KONSEP RANCANGAN 

 

Konsep rancangan ini berfungsi sebagai landasan-landasan proses 

pembuatan alat dalam proyek akhir ini. Di dalam konsep rancangan akan di 

tentukan seperti apa rancangan alat yang akan dibuat, bagaimana cara pembuatan 

alat tersebut, analisa biaya yang di butuhkan dalam pembuatan alat, bagaimana 

pengujian kinerja alat tersebut dan analisa waktu yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pengerjaan proyek akhir ini. Sehingga nantinya proses pelaksanaan 

proyek akhir ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

A. Rancangan Pembuatan Alat 

Dalam pembuatan sebuah alat sebelum dilakukan proses pembuatan, akan 

lebih baik jika terlebih dahulu dilakukan proses perancangan. Hal ini bertujuan 

agar proses pembuatan lebih terarah sesuai tujuan dan terlaksana dengan baik.  

1. Aspek yang perlu di pertimbangkan dalam perancangan 

Dalam proyek akhir ini akan dibuat sebuah kendali alat fuel injection 

pump test bench dengan tinjauan control system. Ada beberapa aspek yang 

perlu dipertimbangkan sebelum melakukan proses perancangan. Hal ini 

bertujuan supaya nantinya hasil dari proyek akhir ini dapat digunakan dengan 

baik, efektif, dan efisien dalam membantu proses belajar mengajar. Aspek 

yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pertimbangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) 
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Kendali test bench ini di rancang agar dalam proses pemakaian 

alat dapat berjalan aman. Beberapa upaya yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut diantaranya dengan memasang pengaman 

pada wiring harness berupa selang yang berfungsi untuk melindungi 

wiring harness terhadap korosi dan juga sebagai isolator, memasang 

cover pada modul arduino sehingga dapat mencegah korosi yang 

disebabkan oleh bahan bakar solar sehingga mencegah kerusakan pada 

sistem.  

b. Pertimbangan Aspek Ergonomi 

Pertimbangan ergonomi dalam perancangan dan pembuatan 

kendali test bench ini mengarah pada dimensi, penempatan komponen. 

artinya penempatan komponen dari sistem yang ada harus tertata rapi 

dan aman dari bahaya benda yang berputar, tegangan tinggi dan juga 

tidak memakan banyak tempat. 

c. Pertimbangan Aspek Ekonomis 

Pertimbangan ekonomis dalam pembuatan sarana praktik ini 

adalah  penggunaan biaya yang seefisien mungkin dengan cara 

memakai komponen elektronika yang sederhana tetapi kualitasnya 

tetap baik. Artinya tidak menggunakan modul yang sudah jadi dari 

pabrik tetapi merangkai sendiri komponen agar menjadi sistem yang 

dapat mengendalikan alat test bench  
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2. Merancang relay modul untuk kendali solenoid 

Dari pertimbangan aspek ekonomis pembuatan kendali test bench 

ini perlu beberapa manufer yang bisa dilakukan sehingga dapat menekan 

penggunaan biaya. Salah satunya dalam membuat relay modul untuk 

kendali solenoid. Relay modul ini dibutuhkan karena output dari 

microkontroler arduino hanya sebesar 5V DC, sedangkan solenoid yang 

dikendalikan memiliki tegangan kerja 220V AC. Setelah modul jadi 

nantinya berupa papan PCB kemudian di cover dengan menggunakan box 

plastik untuk melindungi komponen dari kerusakan. Rangkaian modul 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1. Diagram relay modul. 

 Komponen yang digunakan pada relay modul adalah 

a. Optocoupler (PC817) 

Optocoupler merupakan komponen elektronika yang mempunyai 

fungsi untuk menyampaikan sinyal – sinyal listrik secara terpisah 

menjadi 2 bagian. Nama lain dari optocoupler yaitu opto-isolator 

maupun photocoupler. 
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Kedua bagian tersebut yakni bagian sumber (transmitter) dan 

bagian penerima (receiver). Bagian sumber berupa LED dan bagian 

penerima dapat berupa photo-transistor, photo-darlington, photo-SCR, 

maupun photo-TRIAC. 

Antara bagian sumber dan bagian penerima terpisah atau dengan 

kata lain tidak terhubung secara fisik. Sehingga secara umum 

optocoupler berfungsi untuk melindungi bagian sinyal kuat yang 

bertegangan tinggi untuk mengendalikan sistem pada bagian yang 

menggunakan sinyal rendah atau bertegangan rendah ataupun 

sebaliknya. 

 

Gambar 2. Optocoupler 

b. Transistor (BD139) 

Komponen ini fungsi utamanya sebagai saklar penyambung, pemutus. 

Transistor ini berjenis NPN transistor BD139 didesain untuk bekerja 

pada arus DC yang memiliki tegangan listrik rendah. Transistor ini 

umum digunakan untuk penguat signal audio dan sebagai saklar. 
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Gambar 3. Spesifikasi transistor BD139 

Dari gambar diatas dapat diambil data : 

VCBO = 80V untuk ie = 0, VCEO = 80V untuk ib = 0, VEBO = 5 V 

untuk ic = 0. VCBO adalah tegangan kolektor-basis pada kondisi 

emitor terbuka atau arus ie = 0, VCEO adalah tegangan kolektor-

emitor pada kondisi basis terbuka atau arus ib = 0 dan VEBO adalah 

tegangan emitor-basis pada kondisi kolektor terbuka atau ic = 0. Harga 

ini adalah harga maksimum yang tidak boleh dilampaui untuk menjaga 

agar transistor dapat bekerja dengan baik. 
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Selain itu juga didapat data tentang kuat arus maksimum yaitu Ic = 1,5 

A, Icm = 3 A, Ib = 0,5 A, Ic = 1,5 A menyatakan arus maksimum yang 

dibolehkan pada kolektor ketika transistor sedang beroperasi kontinyu 

adalah 1,5 A lebih dari ini transistor akan rusak. Sedangkan Icm = 3 A 

menyatakan arus maksimum yang diijinkan untuk melewati kolektor 

ketika transistor beroperasi tidak kontinyu atau sesaat. Besar arus ini 

adalah 3 A, jika melebihi 3 A maka transistor akan rusak. Sedangkan 

arus basis maksimum adalah 0,5 A (Ib = 0,5 A). 

 

Gambar 4. Transistor BD139 

c. Resistor dan relay 

Resistor merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk 

menghambat aliran listrik, sehingga dapat diperoleh nilai arus atau 

tegangan sesuai kebutuhan. Sedangkan relay adalah sakelar 

elektromagnetik yang dioperasikan oleh arus listrik yang relatif kecil 

yang dapat menghidupkan atau mematikan arus listrik yang jauh lebih 

besar. 

3. Merancang jalur kelistrikan dan program sistem kendali dengan arduino 

Sebelum merancang kelengkapan jalur kelistrikan pada sistem 

kendali solenoid, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu 

yaitu mengidentifikasi wiring diagram pada alat test bench. Identifikasi 
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dilakukan pada bagian panel belakang hal ini penting karena sistem ini 

yang menjadi sumber suplai solenoid pada kelistrikan alat test bench. 

Setelah mendapatkan wiring kelistrikannya kemudian dapat merencanakan 

penempatan yang harus dihubungkan antara arduino dengan alat test 

bench.  

 

Gambar 5. Sensor-sensor 

Rencana penghubungan antara arduino dengan test bench seperti 

pada gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Wiring hubungan Arduino dengan Test Bench 
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Pada wiring diatas Arduino UNO berfungsi sebagai prosesor atau 

tempat mengolah data untuk mengendalikan test bench. Untuk 

pengambilan data putaran menggunakan hall sensor yang bekerja ON/OFF 

berdasarkan adanya gaya magnet yang terdeteksi dari putaran poros utama. 

Data ini kemudian diolah oleh arduino sesuai dengan permintaan 

pengguna mau berhenti pada putaran berapa kali. Apabila sudah sesuai 

perintah yang diterima maka Arduino akan memerintahkan solenoid 

sebagai aktuator untuk OFF. 

B. Rencana Urutan Proses Pembuatan 

1. Mengumpulkan Alat Dan Bahan Yang Diperlukan 

Sebelum proses pembuatan proyek akhir dimulai, langkah awal 

yang harus dilakukan adalah mengumpulkan alat dan bahan yang nantinya 

akan digunakan dalam proses pembuatan. Untuk peralatan yang 

dibutuhkan dari pihak kampus akan memfasilitasinya, sedangkan untuk 

bahan dalam pembuatan sistem kendalinya dibuat sendiri dengan membeli 

komponen elektronika seperti relay, resistor optocopler, hall sensor, 

transistor dll. 

2. Melakukan Pengujian Komponen Kelistrikan Test Bench 

Pengujian komponen ini bertujuan untuk mengetahui kondisi komponen 

sistem Test Bench. Komponen yang diuji diantaranya adalah solenoid, 

kerja arduino. Berikut merupakan rencana pengujian komponen test bench. 
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a. Pengujian Solenoid  

Pengujian solenoid dapat dilakukan dengan pengukuran kontinuitas 

maupun pengukuran hubungan dengan massa. Untuk kondisi 

normalnya solenoid akan ada hubungan antara kedua terminal. Bila 

menggunakan ohm meter maka akan menunjukkan nilai hambatan 

yang rendah. Selain itu untuk hubungan masanya kondisi normal 

solenoid tidak ada hubungan antara terminal kabel dengan massa. 

Hasil pengujian kontinuitas : 0 Ω 

Hasil pengujian hubungan massa : ∞ (tidak terhingga) 

   

Gambar 7. Pengetesan solenoid 

  Berdasarkan pengetesan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

kondisi solenoid tidak rusak. 

b. Pengujian arduino 

Pengujian arduino dapat dilakukan dengan cara memberikan perintah 

berupa masukan data angka yang dikirim melalui komputer. Kondisi 

normalnya arduino dapat memproses data tersebut sesuai dengan hasil 

inputan hal sensor dan sesuai dengan pemrograman yang dibuat. 

Sehingga output dari arduino dapat mengendalikan solenoid untuk ON 

dan OFF 
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C. Analisa Kebutuhan 

Sebuah alat ukur selain harus dapat mengambil data dengan teliti juga 

harus dapat mudah dalam menggunakan, oleh karena itu dibuatlah sistem 

kendali microkontroler yang praktis dalam mengoprasikan tidak dengan cara 

manual lagi tetapi secara elektronik. Dalam proses pembuatan kendali test 

bench ini dibutuhkan alat bantu diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Kebutuhan Alat 

Tabel 1. Alat Yang Diperlukan Dalam Proses Pengerjaan. 

No. Nama Alat Jumlah 

1 Atraktor 1 Buah 

2 Multimeter 1 Buah 

3 Test Lamp 1 Buah 

4 Amplas 4 Lembar 

5 Kuas 1 Buah 

6 Solder 1 Buah 

7 Bor PCB 1 Buah 

8 Gergaji besi 1 Buah 

9 Kater 1 Buah 

10 Obeng 1 Buah 

2. Kebutuhan Bahan 

Rencana kebutuhan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan 

kendali test bench dengan tinjauan sistem kendali ini diantaranya yaitu: 
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Tabel 2. Kebutuhan Bahan 

No. Nama Bahan Jumlah 

1 Arduino UNO 1 Buah 

2 Sensor magnet 1 Buah 

3 Adaptor 12 V 1 Buah 

4 Resistor 4 Buah 

5 Relay 1 Buah 

6 PCB polos 1 Buah 

7 Tenol 1 Rol 

8 Feriklorit 1 Buah 

9 Kabel  5 Meter 

10 Box polos 1 Buah 

11 Soket mic 8 pin 1 Buah 

12 Transistor 1 Buah 

 

D. Rencana Anggaran Biaya 

Setelah dibuatnya perancangan konsep pembuatan alat, identifikasi 

komponen yang dibutuhkan, rencana urutan proses pembuatan, dan juga 

rencana pengujian dari hasil pembuatan kendali test bench dengan fokus 

tinjauan sistem pengendalian ini selesai, selanjutnya dibuatlah rancangan 

tentang anggaran biaya yang dibutuhkan. Rancangan rencana anggaran biaya 

ini berfungsi sebagai patokan tentang persiapan biaya dalam pembuatan ini. 

Rancangan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan sarana 

kendali test bench ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Anggaran Biaya 

No. 
Nama Bahan 

dan Komponen 
Spesifikasi Satuan 

Harga 

@ (Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Arduino UNO UNO 1 Pcs  150.000 150.000 

2 Sensor magnet 1N4002 4 buah 25.000 25.000 

3 Adaptor 12 V DC 12 V 1 Buah 25.000 25.000 

4 Resistor 1 KΩ 4 Buah 200 800 

5 
Relai 5 kaki 12 V 

DC 
1 Buah 12.000 12.000 

6 PCB polos 20 x 10 cm 1 Buah 5.000 5.000 

7 Tenol ϴ 0.5 Mm 1 Rol 10.000 10.000 

8 Feriklorit - 1 pcs 5.000 5.000 

9 Kabel  ϴ 2 Mm 5 Meter 4.000 20.000 

10 Box polos 10 x 7,5 cm 1 Buah 5.250 5.250 

11 Soket mic 8 pin 8 pin 1 Buah 12.500 12.500 

12 Transistor BD139 1 Buah 2.500 2.500 

JUMLAH 273.050 

 

E. Rencana Pengujian Alat 

Langkah-langkah pengujian sistem pengapian adalah sebagai berikut. 

1. Menguji alat untuk menghitung banyaknya putaran 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui alat dapat bekerja dengan 

baik atau tidak setelah dilakukan pemasangan alat dan dihubungkan ke 

komputer. Caranya dengan memasang hall sensor pada motor listrik dan 

mencoba mengirimkan perintah angka ke arduino. 

Ketika semua telah siap maka motor listrik diputar untuk memulai 

proses pengujian. Pengujian pertama mengenai fungsi sensor, kemudian 

fungsi relay modul, dan terakhir fungsi keseluruhan dari alat kendali test 

bench. 
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2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan  

Waktu  

Maret 

2019 

April 

2019 

Mei 

2019 

Juni 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Melakukan observasi                  

2 Perancangan                  

3 
Pembelian bahan dan 

komponen 
          

      

4 
Pengerjaan sistem 

kontrol 
          

      

5 
Perakitan semua 

system 
          

      

6 Pengujian                  

7 
Penyusunan konsep 

laporan 
          

      

8 
Penyempurnaan 

laporan 
          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


