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BAB III 

KONSEP RANCANGAN   

A. Identifikasi Kebutuhan 

Identifikasi kebutuhan proyek akhir alat ukur jarak lompatan dan 

keabsahan tumpuan kaki pada lompat jauh berbasis sensor ultrasonik GY-

US42V2 di bagi menjadi 2 bagian, yaitu:  

1. Kebutuhan Hardware 

Perancangan hardware yang diperlukan untuk membuat alat ukur 

jarak dan keabsahan pada lompat jauh berbasis sensor GY-US42V2 dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Identifikasi kebutuhan hardware  

No. Kebutuhan 

1. Microcontroller 

2. Sensor ultrasonik 

3. LCD 

4. Laser 

5. Modul LDR 

6. Buzzer 

7. LED  

8. Motor servo 

9. Baterai 

10. Saklar 

11. Boks hitam 

12. Papan pantul 

 

2. Kebutuhan Software 

Identifikasi kebutuhan software yang diperlukan untuk membuat alat 

ukur jarak dan keabsahan pada lompat jauh berbasis sensor GY-US42V2 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Identifikasi kebutuhan software 

No. Kebutuhan 

1. Software Arduino IDE 

2. Software CorelDRAW 

  

B. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan bagian ini memaparkan keterangan mengenai 

pembahasan dari identifikasi kebutuhan agar didapat pemilihan komponen yang 

tepat. Analis kebutuhan dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Analisis Kebutuhan Hardware 

a. Microcontroller 

Microcontroller berperan sebagai pengendali masukan,keluaran dan 

pemroses data yang didapat dari masukan. Beberapa jenis mikrokontroler 

seperti Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Due, Arduino Leonardo. 

Dalam proyek akhir ini penulis menggunakan Arduino UNO R3. 

Karakteristik dari Arduino UNO R3 memiliki internal regulator sehingga 

aman jika menggunakan sumber daya eksternal. 

b. Sensor ultrasonik 

Sensor ultrasonik berfungsi sebagai sensor pembaca jarak pada alat 

proyek akhir ini. Beberapa jenis sensor ultrasonik seperti sensor ultrasonik 

PING (Parallax), Devantech SRF04. Dalam proyek akhir ini penulis 

menggunakan sensor ultrasonik GY-US42V2 dengan karakteristik 

pembacaan jarak mencapai 720cm dengan harga yang relatif lebih murah 

serta jangkauan pembacaan jarak yang lebih jauh. 
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c. LCD 

LCD berfungsi sebagai penampil data informasi dari sistem alat, 

seperti status keabsahan dan jarak yang terbaca oleh sensor ultrasonik. 

Beberapa jenis ukuran LCD seperti 8x1, 16x1, 16x4,  dan 20x4. Untuk 

proyek akhir ini penulis menggunakan LCD 16x2 dengan karakteristik 

memiliki dua baris karakter dan 16 kolom karakter sesuai dengan 

kebutuhan penggunaan tampilan status jarak dan keabsahan sistem. 

d. Laser 

Modul laser ky-008 berfungsi sebagai penanda garis diskualifikasi 

dan pemancar cahaya keluaran dari sistem serta masukan ke LDR sebagai 

status sinyal masukan digital I/O.  

e. Modul LDR 

Modul LDR berfungsi sebagai penerima pancaran cahaya laser 

untuk masukan sistem berupa sinyal digital I/O yang akan di proses oleh 

sistem untuk menentukan status keabsahan atlet. 

f. Buzzer 

Buzzer berfungsi sebagai indikator suara untuk menandakan bahwa 

atlet telah melakukan kesalahan pada saat melakukan tumpuan kaki yaitu 

menyentuh pancaran laser yang menuju ke modul LDR. Terdapat dua 

jenis buzzer  yaitu aktif dan pasif. Dalam proyek akhir ini penulis 

menggunakan buzzer aktif dengan karakteristik mempunyai bunyi sendiri 

tanpa adanya tambahan rangkaian oscilator seperti yang digunakan pada 

buzzer pasif untuk membangkitkan bunyi. 
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g. LED 

LED berfungsi sebagai penanda visual untuk menandakan bahwa 

atlet telah melakukan kesalahan pada saat melakukan tumpuan kaki yaitu 

menyentuh pancaran laser yang berfungsi sebagai garis diskualifikasi dan 

pendeteksi keabsahan yang menuju ke modul LDR sebagai pendeteksi 

sinar laser. 

h. Motor servo 

Motor servo berfungsi sebagai penggerak bendera merah sebagai 

penanda visual untuk menandakan bahwa atlet telah melakukan kesalahan 

pada saat melakukan tumpuan kaki yaitu menyentuh pancaran laser yang 

menuju ke modul LDR. 

i. Baterai 

Baterai berfungsi untuk memberikan suplai tegangan pada seluruh 

rangkaian elektronik yang ada di dalam alat. 

j. Saklar 

Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan suplai 

tegangan dari baterai ke rangkaian elektronik sesuai dengan penggunaan. 

k. Boks hitam 

Boks hitam berfungsi untuk melindungi rangkaian elektronik dari 

berbagai gangguan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan sistem 

dalam penggunaannya. 
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l. Papan pantul 

Papan pantul berfungsi untuk memantulkan gelombang ultrasonik 

yang di pancarkan oleh sensor ultrasonik agar sinyal gelombang dapat 

terbaca dengan baik 

2. Analisis kebutuhan Software 

Pada bagian ini terdiri dari dua software, yaitu Arduino IDE dan 

CorelDraw dengan penjelasan sebagai berikut: 

a) Software Arduino IDE 

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah 

sebuah perangkat lunak untuk mengembangkan dan menuliskan listing 

program serta memasukkannya pada chip mikrokontroler ATMega328, 

untuk membangun suatu sistem. Arduino IDE yang di gunakan pada 

proyek akhir ini adalah versi 1.8.5. 

b) Software CorelDraw 

CorelDraw adalah sebuah program komputer yang melakukan 

editing pada garis vektor. Aplikasi ini dibuat oleh Corel, sebuah 

perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. 

CorelDraw yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah versi X7. 

Kebutuhan komponen utama dan komponen penunjang dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Kebutuhan Komponen 

No Fungsi Komponen Spesifikasi 

1. Catu daya Baterai kotak 9 volt 

2. Masukan 
Sensor ultrasonik GY-US42V2 

Modul LDR Sinyal digital 
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3. Proses Mikrokontroler Arduino Uno R3 

4. Keluaran 

LCD 16x2 

Motor Servo SG90 

LED 3 Watt 

Buzzer 5V 

Laser KY-008 

5. Lain-lain 
Papan pantul Triplek dan paralon  

Boks hitam 15cm x 10cm x 5cm 

 

C. Blok Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Blok Diagram Sistem Keseluruhan 

Blok diagram sistem keseluruhan pada Gambar 18 dari alat ini terdiri 

dari empat blok yang meliputi blok catu daya, blok masukan, blok proses, 

dan blok keluaran. Penjelasan bagian-bagian tiap blok akan dijelaskan 

sebagai berikut: 
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1. Blok catu daya 

Pada proyek akhir ini menggunakan catu daya dua buah baterai 

kotak dengan tegangan 9 volt. Baterai yang pertama digunakan 

sebagai suplai tegangan pada sistem alat. Kemudian pada baterai 

kedua dilewatkan pada rangkaian DC-DC step down untuk 

menstabilkan tegangan di kisaran 5V sebagai suplai tegangan laser 

agar tidak mudah cepat panas saat percobaan berlangsung. 

2. Blok masukan 

Pada bagian ini terdapat sensor ultrasonik GY-US42V2 yang 

berfungsi sebagai pembaca jarak lompatan dengan dibantu papan 

pantul sebagai alat pemantul gelombang sinyal ultrasonik yang 

dipancarkan oleh sensor, kemudian akan diolah oleh mikrokontroler. 

Pada sistem alat ini juga terdapat sensor cahaya yaitu LDR dengan 

masukan sinyal digital 1 atau 0, berfungsi sebagai penerima pancaran 

sinar laser laser yang digunakan sebagai indikator status keabsahan 

atlet. 

3. Blok proses 

Blok masukan yang sudah diterima kemudian akan diproses 

oleh mikrokontroler ATMega328 untuk mengambil keputusan 

berdasarkan hasil dari pembacaan sensor ultrasonik dan modul sensor 

LDR, sehingga setiap variabel yang ada pada sistem akan diproses 

berdasarkan perintah pada listing program. 
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4. Blok keluaran 

Pada bagian blok keluaran terdiri dari LCD sebagai penampil 

jarak dan status keabsahan, LED sebagai lampu penanda tumpuan 

kaki yang tidak sah, buzzer sebagai indikator saat atlet melakukan 

tumpuan kaki yang tidak sah, motor servo sebagai penggerak bendera 

merah sebagai penanda bahwa tumpuan kaki tidak sah, kemudian 

laser sebagai penanda masukan sinar yang masuk ke LDR untuk 

mengetahui tumpuan kaki sah atau tidak. 

 

D. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem alat ukur jarak lompatan dan keabsahan tumpuan 

kaki pada lompat jauh berbasis sensor ultrasonik GY-US42V2 terdiri dari 

perancangan hardware dan software. 

1. Perancangan Hardware 

Pada proyek akhir ini dibutuhkan perancangan hardware sistem alat 

ukur jarak lompatan dan keabsahan tumpuan kaki lompat pada lompat jauh 

terdiri dari 3 bagian yaitu : 

a. Desain Elektronik 
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Perancangan elektronika dimulai dengan menentukan pin I/O 

yang digunakan pada Arduino UNO dan dilanjutkan dengan membuat 

jalur wiring. Desain elektronik wiring dari sistem alat ukur jarak 

lompatan dan keabsahan dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Skema elektronik wiring 

b. Boks Kontrol 

Boks kontrol memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan dan 

melindungi komponen kendali utama elektronik agar terhindar dari 

gangguan luar. Boks kontrol dibuat dengan menggunakan boks hitam 

ber ukuran 15 x 10 x 5 cm yang dimodifikasi dengan pemberian lubang 

untuk tempat LCD dan jack connector. Boks kontrol dapat dilihat pada  

Gambar 20. 
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

       (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

 

Gambar 20. Boks kontrol (a) Gambar tampak samping (b) Gambar tampak 

samping (c) Gambar tampak depan (d) Gambar tampak atas 

 

c. Papan pantulan 

Papan pantulan berfungsi sebagai media pantulan pancaran 

gelombang ultrasonik dari sensor ultrasonik  berukuran 56 x 24 cm yang 

dibuat dari sambungan paralon bekas dan papan triplek bekas. Papan 

pantul dapat dilihat pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Papan Pantul 

2. Perancangan Software 

 Pada perancangan software merupakan pembuatan sistem dengan 

membuat listing program yang akan dimasukkan ke dalam mikrokontroler 

ATMega328 pada Arduino Uno. Pada tahapan ini, software yang 

digunakan adalah Arduino IDE. Dalam pemograman Arduino ini sendiri 

menggunakan bahasa pemograman C. Listing program Arduino ini 

dikenal dengan nama sketch. Dalam setiap sketch memiliki dua buah 

fungsi penting yaitu “void setup() {}” dan “void loop() {}”. Berikut ini 

adalah Gambar 22 potongan listing program dari sistem: 

 

Gambar 22. Inisialisasi Pin Listing Program Arduino IDE 
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3. Diagram alur (flowchart) 

Pada perancangan suatu sistem dibutuhkan suatu teknik perancangan 

yang mempunyai struktur yang baik dengan diawali diagram alur 

(flowchart). Diagram alur digunakan untuk menggambarkan sistem kerja 

dari alat yang dibuat. Berikut adalah diagram alur (flowchart) proyek akhir 

ini pada Gambar 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Flowchart sistem kerja alat 

Pemrograman Arduino Uno menggunakan software Arduino IDE. 

Pemrograman terdiri dari pembacaan jarak dari masukan sensor ultrasonik, 

nilai masukan LDR, tanda visual status keabsahan dengan motor servo 

untuk mengangkat bendera merah, LED nyala berkedip warna merah, 

tampilan LCD, dan tanda audio status keabsahan yaitu buzzer. 
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E. Langkah Pembuatan Alat 

Tugas akhir alat ukur jarak lompatan dan keabsahan ini diperlukan 

beberapa tahapan dalam pembuatannya. Adapun tahapannya sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan rangkaian  

a) Menyiapkan komponen yang akan digunakan berupa arduino uno, 

sensor ultrasonik, motor servo, modul LDR, DC-DC step down, LED, 

LCD dan buzzer. 

b) Menyambung dan menyusun kabel pada sensor ultrasonik yang 

kemudian dihubungkan ke arduino uno. 

c) Menyambung dan menyusun kabel pada motor servo yang kemudian 

dihubungkan ke arduino uno. 

d) Menyambung dan menyusun kabel pada modul LDR yang kemudian 

dihubungkan ke arduino uno. 

e) Menyambung dan menyusun kabel pada LED yang kemudian 

dihubungkan ke arduino uno. 

f) Menyambung dan menyusun kabel pada buzzer yang kemudian 

dihubungkan ke arduino uno. 

g) Menyambung dan menyusun kabel pada LCD yang kemudian 

dihubungkan ke arduino uno. 

h) Menyambung dan menyusun kabel pada baterai 1 sebagai catu daya 

sistem. 
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i) Menyambung dan menyusun kabel dari baterai 2 ke DC-DC step 

down sebagai catu daya laser. 

2. Membuat listing program menggunakan tools pemrograman arduino 

IDE. 

3. Memasukan program ke arduino uno. 

4. Memasang catu daya pada arduino uno. 

5. Melakukan pengujian masukan sensor dan keluaran. 

6. Merakit semua komponen rangkaian ke dalam boks hitam. 

7. Melakukan pengujian alat.  

 

F. Spesifikasi Alat 

Pembuatan proyek akhir alat ukur jarak lompatan dan keabsahan 

tumpuan kaki pada lompat jauh ini memiliki spesifikasi pada Tabel 6. 

Tabel 6. Spesifikasi Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Spesifikasi Indikator Spesifikasi 

CPU ATmega328P Motor Servo SG90 

Baterai  9 volt LED 3 watt 

Sensor Ultrasonik GY-US42V2 Laser Ky-008 

Modul LDR Digital I/O LCD 16x2 

Jangkauan Jarak 720 cm Buzzer 5 volt 

Dimensi 15 cm x 10 cm x 5 cm Bahan Paralon & Triplek 
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G. Pengujian Alat 

Dalam proyek akhir ini akan dilakukan beberapa pengujian untuk 

mengetahui kinerja rangkaian elektronik dan uji unjuk kerja alata secara 

keseluruhan. Berikut rencana pengujian yang akan dilakukan : 

a. Uji fungsional 

Proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

sistem yang dirancang telah bekerja dengan baik atau tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan pada tiap-tiap blok 

utama pada sistem secara mandiri. 

Tabel 7. Rencana Pengujian Motor Servo 

No. 
Masukan sinyal digital  

LDR== 1/0 
Keluaran Motor Servo 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Pada Tabel 7 kondisi motor servo saat mendapat masukan sinyal dari 

LDR bernilai == 1 maka motor servo dalam kondisi tidak aktif dan pada 

saat mendapat masukan sinyal dari LDR bernilai == 0 maka motor servo 

dalam kondisi aktif. 

Tabel 8. Rencana Pengujian LED 

No. 
Masukan sinyal digital  

LDR== 1/0 
Keluaran LED 

1.   

2.   
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Pada Tabel 8 kondisi LED saat mendapat masukan sinyal dari LDR 

bernilai == 1 maka LED dalam kondisi tidak nyala dan pada saat mendapat 

masukan sinyal dari LDR bernilai == 0 maka LED dalam kondisi nyala. 

 

Tabel 9. Rencana Pengujian LCD 

No. 
Masukan sinyal digital  

LDR== 1/0 
Status Keabsahan 

1.   

2.   

3.   

 

Pada Tabel 9 kondisi tampilan status LCD saat mendapat masukan 

sinyal dari LDR bernilai == 1 maka tampilan status  LCD dalam kondisi “ 

SAH “ dan pada saat mendapat masukan sinyal dari LDR bernilai == 0 maka 

tampilan status LCD dalam kondisi “ TIDAK SAH “. 

Tabel 10. Rencana Pengujian Buzzer 

No. 
Masukan sinyal digital  

LDR== 1/0 
Keluaran Buzzer 

1.   

2.   

3.   

 

Pada Tabel 10 kondisi buzzer saat mendapat masukan sinyal dari LDR 

bernilai == 1 maka buzzer dalam kondisi tidak bunyi dan pada saat 

mendapat masukan sinyal dari LDR bernilai == 0 maka buzzer dalam 

kondisi bunyi. 
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Tabel 11. Rencana Pengujian Sensor Ultrasonik 

No. 
Pengukuran Selisih 

Pengukuran 

Persentase 

Kesalahan Manual Ultrasonik 

1.     

2.     

Rata-rata kesalahan  

 

Pada Tabel 11 kondisi sensor ultrasonik saat mendapat masukan 

sinyal dari LDR bernilai == 1 maka sensor ultrasonik akan melakukan 

pembacaan jarak yang diperoleh oleh atlet, Pada saat mendapat masukan 

sinyal dari LDR bernilai == 0 maka sensor ultrasonik sama sekali tidak 

melakukan pembacaan jarak yang diperoleh atlet karena terjadi 

diskualifikasi. Perhitungan persentase kesalahan dan rata-rata kesalahan 

dengan contoh perhitungan percobaan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

% 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 =  
(𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

 

% 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ % 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎
  

b. Uji unjuk kerja 

Proses pengujian unjuk kerja dilakukan untuk mengetahui apakah 

sistem yang dirancang telah bekerja dengan baik atau tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Hal-hal yang perlu diamati antara lain: sensor ultrasonik, 

laser, LCD, LDR, LED, buzzer, dan motor servo. Sehingga apa yang diuji 
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dapat diketahui bagaimana kinerja setiap bagiannya. Berikut tabel 

pengujian unjuk kerja bisa dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rencana Pengujian Unjuk Kerja Alat 

No. 
Pengukuran (cm) 

Laser LCD LDR LED Buzzer 
Motor 

Servo Manual Ultrasonik 

1.         

2.         

 


