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BAB IV 

PROSES, HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV PROSES, HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembuatan Sistem Kendali Test Bench Berbasis Arduino 

1. Membuat Relay Modul untuk Kendali Solenoid 

Relay modul adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah 

tegangan inputan yang semula kecil agar dapat mengalirkan tegangan 

besar. Prinsip modul ini sama dengan relay dimana komponen utamanya 

juga menggunakan relay dan transistor.  

Proses pembuatan ini dimulai dengan mendesain rangkaian dengan 

menggunakan aplikasi Eagle. Kemudian hasil desain dicetak dengan 

menggunakan kertas HVS dan printer foto kopi. Pencetakan dengan 

menggunakan mesin foto kopi bertujuan agar tinta dapat menempel pada 

papan PCB polos karena teknik yang digunakan dalam pembuatan PCB 

adalah teknik sablon.  

      

Gambar 1. Desain jalur kelistrikan modul penguat 

Setelah desain jadi dan dicetak, PCB polos siap di sablon. Sebelum 

penyablonan PCB harus diamplas dengan amplas halus untuk 
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membersihkan permukaan dari minyak dan meratakan permukaan. Proses 

penyablonan dilakukan dengan cara meletakkan kertas HVS diatas 

permukaan tembaga PCB, gambar desain menghadap ke tembaga. Setelah 

itu dibagian atas kertas diolesi dengan autan anti nyamuk kemudian 

dilapisi plastik mika lalu digosok. Setelah beberapa lama tinta desain akan 

berpindah ke papan PCB polos selanjutnya dilakukan proses acing atau 

pelarutan tembaga menggunakan cairan feriklorit. 

          
Gambar 2. Hasil penyablonan PCB 

Setelah PCB jadi maka tinggal melubangi sesuai kaki komponen 

dan merakit komponen elektronika pada PCB tersebut dengan solder. 

Hasil pembuatan modul penguat tegangan. 

            

Gambar 3. PCB yang sudah disolder dengan komponen 
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2. Membuat Kelengkapan Jalur Kelistrikan dan Program Sistem Kendali 

dengan Arduino 

Dalam pembuatan program komputer harus diinstal terlebih dahulu 

dengan software arduino file instalasi ini berbentuk kompresi. Untuk 

menjalankan software-software Arduino maka file tersebut harus diekstrak 

ke dalam sebuah direktori. Beberapa software Arduino ditulis 

menggunakan bahasa pemrograman Java termasuk IDE-nya, sehingga 

tidak perlu diinstal seperti software pada umumnya tapi dapat langsung 

dijalankan selama komputer telah terinstall Java runtime. IDE (Integrated 

Development Environment) ini bisa langsung digunakan untuk membuat 

program namun untuk saat ini belum bisa dipakai untuk berkomunikasi 

dengan papan Arduino karena driver harus diinstal terlebih dahulu. 

Tampilan saat pemrograman seperti berikut 

 

Gambar 4. Tampilan software arduino 
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Sketch program  

 

String inputString = "";         // a String to hold incoming data 

bool stringComplete = false;  // whether the string is complete 

const byte interruptPin = 2; //const 

int x; 

int pinsolenoid = 7; 

 

void setup() { 

  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(pinsolenoid, OUTPUT); 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), hitung, FALLING); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  Serial.println(x); 

  delay(10); 

  if (x > 0) { 

    digitalWrite(pinsolenoid, HIGH); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(pinsolenoid, LOW); 
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  } 

} 

void serialEvent() { 

  while (Serial.available()) { 

    char inChar = (char)Serial.read(); 

    if (inChar == '~') { 

      inputString = ""; 

    } 

    else if (inChar == '!') { 

      x = inputString.toInt(); 

    } 

    else { 

      inputString += inChar; 

    } 

  } 

} 

void hitung() { 

  if (digitalRead(2) == 0) { 

    while (digitalRead(2) == 0) {} 

    x--; 

  } 

} 
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 Penjelasan program sebagai berikut : 

1. Bagian deklarasi awal 

Bagian deklarasi awal digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

yang akan digunakan dalam program utama dan juga untuk menambahkan 

file-file program yang dibutuhkan untuk menjalankan program utama. 

String inputString = "";         // a String to hold incoming data 

bool stringComplete = false;  // whether the string is complete 

const byte interruptPin = 2; //const 

int x; 

int pinsolenoid = 7; 

 String inputString = "";   // a String to hold incoming data.  Bagian ini 

merupakan deklarasi awal yang menyatakan variabel “inputString” untuk 

menyimpan data yang masuk. Data String berupa data untuk teks yang 

merupakan gabungan huruf, angka, whitespace (spasi), dan berbagai karakter. 

// adalah fungsi komentar satu baris yang berfungsi memberi catatan 

mengenai cara kerja program. Apa pun yang mengikuti // hingga akhir baris 

akan diabaikan oleh kompiler. 

 bool stringComplete = false;  // whether the string is complete. Bagian 

ini menyatakan variabel “stringComplete” untuk bernilai benar atau salah 

yang berfungsi sebagai logika apakah string sudah selesai. 

 const byte interruptPin = 2; //const. menyatakan variabel “interruptPin” 

berupa konstanta data byte yang berarti angka 0 sampai 255 diaplikasikan ke 

pin digital 2 arduino. Const singkatan dari konstan. Ini adalah variabel 

kualifikasi yang mengubah perilaku variabel, menjadikan variabel "read-
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only" yang berarti bahwa variabel dapat digunakan sama seperti variabel lain 

dari jenisnya, tetapi nilainya tidak dapat diubah. 

 int x; menyatakan variabel “x” sebagai data angka. Sebuah int 

menyimpan nilai 16-bit (2-byte). Ini menghasilkan kisaran -32.768 hingga 

32.767. int pinsolenoid = 7; menyatakan variabel “pinsolenoid” adalah pin 

nomor 7 pada arduino. 

2. Bagian setup 

 Bagian setup digunakan untuk menginisiasi variabel, mengatur mode pin 

pada board, mengatur timer, mengatur baudrate serial port dan sebagainya. 

Bagian setup hanya dijalankan sekali saja yaitu pada saat awal program 

dijalankan atau ketika program direset.  

void setup() { 

  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(pinsolenoid, OUTPUT); 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), hitung, FALLING); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); bagian ini mengatur variabel 

“interruptPin” sebagai pin input digital. INPUT_PULLUP yang berarti pin ini 

tersambung ke resistor pull up internal pada arduino sehingga kondisi awal 

akan bertegangan 5 V atau berlogika 1.  pinMode(pinsolenoid, OUTPUT); 

bagian ini mengatur variabel “pinsolenoid” sebagai pin output digital yang 

berarti dapat mengeluarkan logika 1 (HIGH atau tegangan 5 V) dan logika 0 

(LOW atau tegangan 0 V). 
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 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), hitung, FALLING); 

Pada bagian ini berfungsi untuk membebaskan mikrokontroler menyelesaikan 

beberapa pekerjaan sementara tidak melewatkan input sinyal dari sensor 

magnet, sehingga memastikan bahwa suatu program selalu menangkap pulsa 

dari sensor magnet dan tidak pernah melewatkan sinyal perubahan data.  

 Arduino memiliki pin interrupt pada pin digital nomor 2 dan 3 sehingga 

perlu menggunakan perintah digitalPinToInterrupt(interruptPin) untuk 

menerjemahkan pin 2 sebagai pin interrupt. Ketika interupsi terjadi maka 

akan menjalankan perintah “hitung” seperti yang tertuliskan dalam bagian 

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), hitung, FALLING); dan 

kapan interupsi harus dipicu menggunakan mode FALLING yang berarti 

interupsi akan terjadi bila pin digital 2 berubah dari high ke low.  

 Serial.begin(9600); bagian ini berfungsi untuk membuka komunikasi 

serial monitor dan menyetting kecepatan data dalam bits per second (baud) 

untuk penyampaian data serial.  

3. Bagian loop 

 Bagian loop adalah fungsi utama program yang akan dijalankan 

berulang-ulang. 

void loop() { 

  Serial.println(x); 

  delay(10); 

  if (x > 0) { 

    digitalWrite(pinsolenoid, HIGH); 

  } 

  else { 
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    digitalWrite(pinsolenoid, LOW); 

  } 

} 

 Serial.println(x); berfungsi untuk menampilkan data variabel “x” ke 

serial monitor agar bisa dilihat perubahan data yang dimasukkan dan dihitung 

oleh arduino. delay(10); berfungsi memberikan jeda pengiriman serial selama 

10 milli second. 

 if (x > 0) { digitalWrite(pinsolenoid, HIGH);} 

 else {digitalWrite(pinsolenoid, LOW);} 

 Pada penulisan program diatas menggunakan fungsi if yang berfungsi 

untuk memeriksa suatu kondisi dan mengeksekusi pernyataan proses atau 

serangkaian pernyataan jika kondisinya 'benar'. Dalam hal ini jika kondisi 

variabel “x” lebih besar dari 0 maka akan memerintahkan pinsolenoid untuk 

berlogika 1 (HIGH atau mengeluarkan tegangan 5 V) pada pin 7 arduino. 

Begitu juga sebaliknya jika kondisi diatas tidak terpenuhi maka akan 

menjalankan else yang berisikan untuk berlogika 0 (LOW atau mengeluarkan 

tegangan 0 V) pada pin 7 arduino. 

4. Bagian serialEvent 

 Fungsi ini akan dipanggil jika data datang/diterima. Berlaku seperti 

interupsi serial.  

void serialEvent() { 

  while (Serial.available()) { 

    char inChar = (char)Serial.read(); 

    if (inChar == '~') {inputString = "";} 

    else if (inChar == '!') {x = inputString.toInt();} 
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    else {inputString += inChar;} 

  } 

} 

 while (Serial.available()) Digunakan untuk menyatakan angka, bytes 

atau karakter yang sudah siap dibaca dari serial port. Data ini adalah data 

yang telah diterima dan disimpan dalam serial receive buffer. Serial receive 

buffer dapat menampung 64 bytes data. 

 char inChar = (char)Serial.read(); menyatakan variabel “inChar” sebagai 

data karakter dan nilainya berupa karakter yang diterima dari serial port.    if 

(inChar == '~') {inputString = "";} berfungsi jika variabel “inChar” benar 

berupa karakter ~ maka akan menampung data dari variabel 

“inputString”.    else if (inChar == '!') {x = inputString.toInt();} atau jika 

variabel “inChar” benar berupa karakter ! maka akan mengubah data variabel 

“inputString” menjadi data berupa int atau angka kemudian menyimpannya 

dalam variabel “x”. else {inputString += inChar;} jika kondisi diatas kode ini 

tidak benar maka data “inputString” = data “inputString” + data “inchar”.  

void hitung() { 

  if (digitalRead(2) == 0) { 

    while (digitalRead(2) == 0) {} 

    x--; 

  } 

} 

 Bagian terakhir dari program ini berfungsi untuk menjalankan variabel 

“hitung” dimana akan membaca pin 2 arduino berdasarkan sensor magnet dan 

melakukan perhitungan mundur pada variabel “x” pada saat interupsi terjadi. 
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 Setelah selesai mengetik program langkah selanjutnya adalah 

memasukkannya kedalam arduino dengan cara menghubungkan arduino ke 

port USB komputer kemudian menekan tombol upload untuk mengisikan 

program. Langkah selanjutnya setelah relay modul selesai dibuat dan program 

pada arduino juga selesai dibuat maka menghubungkan kedua komponen 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam box plastik. Rangkaiannya adalah 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rangkaian alat kendali test bench 
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Gambar 6. Rangkaian alat kendali test bench 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kendali alat test bench 
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B. Proses Pengujian Kinerja Kendali Alat Test Bench  

Pada proses pengujian kinerja dari sistem alat ini dilakukan dengan cara 

menghitung putaran motor listrik untuk mengaktifkan solenoid AC berdasarkan 

jumlah putaran yang sudah ditentukan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 

pengujian yang dilakukan pada kendali alat test bench. 

Dalam pengetesan kinerja kendali alat test bench meliputi beberapa hal 

yaitu : mengetes sensor membaca medan magnet, mengetes kerja dari relay 

modul dan kerja seluruh komponen dengan arduino. 

1. Mengetes pembacaan hall sensor (sensor magnet) 

a. Dengan menggunakan multimeter menghubungkan test lead merah 

ke kaki D0 sensor dan test lead hitam ke kaki GND kemudian 

membaca hasil tegangan pada multimeter dalam keadaan sensor 

tidak didekati magnet. 

b. Mendekatkan magnet pada sensor kemudian membaca hasil 

tegangan pada multimeter. Persyaratan yang harus dicapai sensor 

ketika tidak mendeteksi magnet, tegangan pada pin D0 adalah 5 V 

atau logika 1 dan ketika mendeteksi magnet menjadi 0 V atau 

logika 0. 

 

 

 

 

Gambar 8. Pengujian sensor magnet 
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2. Mengetes relay modul 

a. Menghubungkan sumber tegangan DC 12 V ke relay modul. 

b. Menghubungkan saklar dengan tegangan 5 V ke pin optocoupler. 

Setelah rangkaian terhubung maka syarat yang harus dicapai 

adalah apabila saklar 5 V diaktifkan maka relay akan aktif. Begitu 

juga sebaliknya ketika saklar dinonaktifkan maka relay tidak aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pengujian relay modul 

3. Mengetes seluruh komponen dengan arduino 

Pengetesan ini dilakukan dengan merangkai seluruh komponen mulai 

dari arduino, relay modul, sensor. Kemudian dibuatkan simulasi 

putaran motor listrik yang sudah terpasang magnet. Setelah semua 

terangkai, selanjutnya menghubungkan alat kendali test bench ke 

komputer dan membuka aplikasi arduino.dalam aplikasi pilih serial 

monitor dan menuliskan karakter ~10! Kemudian klik send. 

Persyaratan yang harus dicapai adalah ketika klik send maka relay 

Relay modul 

+ 5 V 

-5 V 
+ 12 V - 12 V 
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akan aktif dan setelah motor listrik berputar sepuluh kali maka relay 

akan off secara otomatis.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Papan simulasi 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Proses simulasi 

C. Hasil Pengujian Kinerja Kendali Alat Test Bench 

Dari pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja kendali alat test 

bench ini, telah didapatkan hasil pengujian yang diantaranya adalah berfungsinya 

sensor magnet dalam membaca magnet yang berputar pada motor listrik. Ketika 

magnet mendekati sensor maka sensor akan mengirimkan tegangan 0 V ke 

arduino. Perubahan tegangan inilah yang digunakan arduino untuk menghitung 

jumlah putaran. 

Bekerjanya relay modul menghubungkan dan memutuskan aliran arus 

listrik AC untuk mengendalikan solenoid. Ketika saklar 5 V diaktifkan maka 

Motor listrik DC 

Pengatur 

kecepatan motor 
Sumber power 12 
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Alat 

kendali test 

bench 
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magnet 
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pada optocoupler terminal pin 3 dan 4 akan terhubung. Karena hal itu maka kaki 

basis pada transistor BD139 akan teraliri arus + sehingga menyebabkan transistor 

aktif. Setelah transistor aktif maka kumparan relai akan teraliri arus 12 V yang 

menyebabkan relai aktif dan dapat menyalurkan listrik AC untuk mengendalikan 

solenoid. 

Pada arduino dapat berfungsi semua perintah yang dikirimkan dan dapat 

melakukan penghitungan jumlah putaran dengan baik. Ketika dimasukkan 

perintah karakter ~10! maka arduino akan mengubahnya menjadi data angka 10 

sekaligus mengaktifkan relay modul. Karena relay aktif maka solenoid pada test 

bench juga akan aktif dan membuka aliran solar dari injektor ke gelas ukur. 

 

Gambar 12. Tampilan serial monitor arduino 

Pada saat yang bersamaan hall sensor akan menghitung banyaknya 

putaran alat test bench dengan mendeteksi adanya magnet yang melewati sensor. 

Ketika sensor terkena magnet maka akan mengirimkan logika 0 pada arduino 

kemudian arduino mengolah logika tersebut untuk mengurangi angka perintah 

yang dimasukkan secara satu persatu.  
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Gambar 13. Sensor aktif dan tidak 

Apabila perintah yang dimasukkan sudah bernilai 0 atau dibawah 0 maka 

arduino akan menonaktifkan relay modul sehingga aliran solar dari injektor ke 

gelas ukur akan berhenti. 

 

 

 

 

Gambar 14. Indikator alat kendali test bench aktif 

Dengan hal tersebut maka  persyaratan alat kendali test bench dapat 

menghitung jumlah putaran sesuai perintah yang diinginkan dan mengatur aktif 

tidaknya solenoid dapat tercapai. 
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D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian kendali alat test bench yang dilakukan dapat 

diambil kesimpulan bahwa dengan penggunaan mickrokontroller arduino alat 

test bench dapat bekerja dengan normal dan pengendalian menjadi lebih 

mudah.  

Data data yang ditampilkan oleh alat juga akurat. Ketika sensor menerima 

medan magnet kemudian mengirimkan ke arduino, program dapat dengan 

akurat menghitung banyaknya putaran dengan satu persatu tanpa terlewatkan 

data sensor. Dari hasil pengukuran yang dibandingkan dengan parameter 

tersebut, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa sistem kendali 

telah bekerja dengan baik untuk mengendalikan solenoid berdasarkan 

banyaknya putaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


