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ABSTRAK 

Timer dapat digunakan sebagai alat pengontrol untuk menghidupkan atau 
mematikan suatu peralatan elektronika. Pengembangan timer perlu dilakukan 
untuk menghasilkan timer yang tepat, teliti dan lebih fleksibel dalam 
penggunaannya. Dalam penelitian ini timer diaplikasikan untuk pengaturan waktu 
hidup dan mati peralatan elektronika AC secara diskrit berbasis mikrokontroler 
AT89C5 1. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan desain 
dan menentukan karakteristik statik dari sistem pengaturan waktu deskrit enam 
belas selektor. Secara khusus tujuan penelitian untuk menentukan ketepatan dan 
ketelitian alat penunjuk waktu sistem, menentukan ketepatan dan ketelitian waktu 
pengontrolan dari sistem pengaturan waktu diskrit. 

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian eksperimen laboratroium. 
Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dzn tidak 
langsung. Data yang diperoleh dianalisis secara grafik menggunakan program 
Microsoft excel dan analisis teori kesalahan. Pengolahan data secara grafik 
bertujuan untuk melihat hubugan antara waktu yang terukur oleh sistem 
pengaturan dengan waktu yang terukur oleh alat standar atau waktu desain, 
sedangkan analisis kesalahan bertujuan untuk menentukan persentase kesalahan, 
ketepatan, dan ketelitian dari sistem pengaturan waktu diskrit. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh dua h a i l  utama dari 
penelitian ini yaitu yaitu: 1). Ketepatan dari alat penunjuk waktu sistem 
pengaturan termasuk tinggi yang berada dalam rentangan 0,98973 sampai 0,99983 
dengan persentase rata-rata ketepatan 99.78521 % dan persentase rata-rata 
kesalahan 0.21479 %. Ketelitian dari alat penunjuk waktu sistem pengaturan 
cukup tinggi dengan rata-rata ketelitian 0,99806; 2). Ketepatan waktu 
pengontrolan dari sistem pengaturan waktu diskrit tinggi berkisar antara 0,99497 
sampai 0,99994 dengan persentase rata-rata ketepatan 99.90 13 1 % dan persentase . 
rata-rata kesalahan 0,98969%. Ketelitian dari sistem pengaturan juga tinggi 
dengan rata-rata ketelitian 1,OO. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi elektronika dan instrumentasi telah 

melahirkan berbagai instrumen baru yang berguna untuk rnembantu manusia. Berbagai 

instrumen ini dapat ditemui dalam berbagai bidang kehidupan rnanusia. Pada dunia 

industri ditemukan instrumen seperti mesin-mesin pengelola yang bekerja secara 

otomatis, mesin-mesin penggerak dan sistem kendali. Di mrnah tangga ditemukan 

peralatan seperti radio, televisi, setrika listrik dan peralatan-peralatan laimya. Di 

laboratorium dan bengkel terlihat berbagai pernanfaatan instrumen elektronik untuk 

kepentingan penelitian baik bidang Fisika, Kimia, Biologi dan sebagainya. Instrumen 

tersebut dapat berupa alat ukur, alat kontrol maupun alat pengujian. 

Salah satu sistern elektronika yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan 

adalah sistern kontrol atau pengaturan. Sistern kontrol berperan penting dalam 

melakukan pengaturan berbagai besaran fisis yang seperti energi, rnateri dan waktu. 

Disarnping itu sistem kontrol otomatis sangat diperlukan pada pesawat ruang angkasa, 

peluru kendali, sistem pengemudi pesawat dan sebagainya. Sistem kontrol otomatis 

telah menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses-proses dalam pabrik dan 

industri modem (Ogata, K: 1996). Pengontrolan yang dilakukan b e ~ a r i a ~ i  dan bersifat 

kornpleks, berdasarkan tujuan dan fungsi yang diharapkan. Sistem pengontrolan 

sering diterapkan dalam kegiatan industri, komunikasi, kedokteran dan sebagainya. 

Pada bidang industri keberadaan sistern pengontrolan bermanfaat dalarn meningkatkan 



hasil produksi, peningkatan rnutu, rnengefektifkan tenaga kerja dan rnenciptakan 

suasana kerja yang lebih arnan (Ridwan : 1999). 

Salah satu sistern pengontrolan yang penting dalarn kehidupan adalah sistern 

pengaturan waktu. Tujuan dari sistern pengaturan waktu adalah rnenginginkan suatu 

kejadian yang berhubungan dengan waktu. Adapun rnaksud dari kejadian disini adalah 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan rnengaktifkan dan tidak mengaktifkan suatu 

peralatan elektronika atau peralatan lainnya. Pengaturan waktu suatu proses atau 

peristiwa sudah rnenjadi suatu kebutuhan bagi sebagian manusia, khususnya dalarn 

penerapan yang berkaitan dengan otornatisasi suatu sistern. - 

Sistern pengaturan waktu yang rnernakai rangkaian elektronika disebut dengan 

timer. Timer berguna untuk rnelakukan perhitungan selang waktu yang berguna untuk 

rnenentukan kapan suatu alat dirnatikan atau dihidupkan. Pengaturan waktu 

rnenggunakan timer dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pada 

rurnah tangga, industri, pertanian, dan bidang lainnya. Dalam bidang industri, 

pengaturan waktu bermanfaat untuk rnengefektifkan tenaga kerja dan untuk 

rnenjalankan rnesin secara otornatis sehingga efisiensi kerja lebih baik. Sernentara itu 

pada rurnah tangga, pengaturan waktu dapat digunakan mengendalikan berbagai 

peralatan rurnah tangga yang berbasis elektronika seperti rnesin cuci, alat pemanas, 

setrika listrik, sound sistem, pesawat televisi, penyirarnan tanarnan dan sebagainya. 

Rangkaian elektronika yang sering diaplikasikan sebagai pengaturan waktu 

hidup atau rnatinya suatu peralatan elektronika pada urnurnnya bekerja rnenggunakan 

prinsip penundaan waktu. Secara umurn rangkaian penunda waktu sering dibangun 

rnengunakan pewaktu IC 555 atau rangkaian logika. Narnun dalam prakteknya 

penggunaan pewaktu IC 555 dan rangkaian logika rnernpunyai beberapa kelemahan 



seperti bentuk rangkaian yang cukup rumit dan komponen yang digunakan cukup 

banyak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dipikirkan suatu sistem timer 

lain yang dapat digunakan untuk pengaturan waktu dalam selang waktu yang panjang. 

Salah satu solusi yang memungkinkan adalah menggunakan piranti mikrokontroler. 

Mikrokontroler merupakan suatu piranti yang dapat diumpamakan sebagai 

bentuk minimum dari sebuah mikrokomputer yang mempunyai perangkat keras dan 

perangkat lunak, memori, CPU dan lain sebagainya yang terpadu dalam sebuah keping 

IC (Agfianto, 2002: 1). Mikrokontroler merupakan alat kontrol yang fleksibel yang 

mudah dibawa kemana-mana, dapat diprogram ulang (reprogrammable), dan lebih 

sederhana dalam rangkaian. Mikrokontroler dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

tergantung pada program yang disimpan dalam IC tersebut. Salah satu bentuk aplikasi 

mikrokontroler yang cukup penting adalah untuk pengaturan waktu diskrit. 

Sistem pengaturan waktu diskrit adalah sistem pengontrolan waktu yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghidupkan atau mematikan suatu peralatan dalam jangka 

waktu tertentu secara otomatis. Pengaturan waktu diskrit ini dapat diterapkan pada 

berbagai peralatan seperti pada fan, oven, dan peralatan lain yang menggunakan 

pengaturan waktu. Dengan menggunakan mikrokontroler keterbatasan variasi waktu, 

rangkaian yang rumit serta penggunaan komponen yang banyak dapat diatasi. 

Penelitian tentang sistem pengaturan waktu diskrit berbasis mikrokontroler 

telah dilakukan oleh Rini, S (2004). Ditinjau dari karakteristik statik sistem yang 

dihasilkan pada penelitian tersebut telah termasuk baik karena memiliki ketepatan dan . 

ketelitian yang tinggi. Namun dari segi rangkaian elektronika, catu daya, dan display 

yang digunakan masih kurang efisien. Ada beberapa alasan yang dapat dikatakan 

sistem belum efisien yaitu sistem dibangun oleh 2 buah mikrokontroler, 2 buah display 



dan membutuhkan catu daya ganda 12 Volt. Disamping itu pemilihan waktu yang 

dapat digunakan pemakai masih 8 selektor. Beberapa kelemahan dari sistem 

pengaturan waktu ini perlu diatasi. 

Tindak lanjut dari penelitian ini masih dapat dilakukan melalui dua cara yaitu 

meningkatkan jumlah pemilihan pengaturan waktu dari 8 menjadi 16 selektor dan 

mengefisienkan sistem dengan penyederhanaan penggunaan rangkaian elektronika. 

Penambahan jumlah selektor waktu dapat dilakukan dengan pemanfaatan port lain 

pada mikrokontroler sedangkan penyederhanaan rangkaian untuk hngsi yang sama 

dapat dilakukan dengan pengembangan program asembly. Dengan alasan ini peneliti 

merasa tertarik untuk mengembangkan sistem pengaturan waktu diskrit berbasis 

mikrokontroler dan menyelidiki karakteristik statiknya. Karena itu sebagai judul dari 

penelitian ini adalah "Desain dan Penentuan Karakteristik Statik Sistem Pengaturan 

Waktu Deskrit Enam Belas Selektor Berbasis Mikrokontroler AT89C5 I ". 

B. Pernbatasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu 

dilakukan beberapa pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Desain sistem pengaturan waktu deskrit lebih diarahkan pada pengembangan 

software dalam bentuk program assembly yang akan disimpan pada mikrokontroler 

sehingga sistem akan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Lama penundaan waktu dari sistem dimulai dari 15 menit sampai 6 jam yang dapat 

dipilih melalui enam belas selektor waktu. 

3. Karakteristik statik dari sistem pengaturan waktu yang diselidiki terdiri dari dua 

bagian yaitu ketepatan dan ketelitian. 



4. Sistem pengaturan waktu diskrit yang dirancang diaplikasikan pada pengendalian 

waktu hidup dan rnati lampu pijar dan peralatan elektronika dengan sumber arus 

bolak balik. 

5. Set waktu dari sistem pengaturan dan jalannya waktu yang dikontrol ditampilkan 

dengan seven segmen tipe common anoda 6 digit. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dengan pembatasan masalah, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini yaitu " Apakah sistem pengaturan waktu diskrit enam 

belas selektor berbasis mikrokontroler AT89C5 1 dapat mengontrol waktu hidup dan 

mati peralatan listrik arus bolak balik secara tepat dan teliti?" 

D. Pertanyaan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu dikemukakan 

beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 

1. Berapakah ketepatan dan ketelitian dari alat penunjuk waktu pada sistem sistem 

pengaturan waktu diskrit berbasis mikrokontroler ?. 

2. Berapakah ketepatan dan ketelitian waktu pengontrolan dari sistem pengaturan 

waktu diskrit berbasis rnikrokontroler ?. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sistem Pengaturan Waktu Diskrit 

Sistem pengaturan waktu merupakan sistem yang berfungsi untuk mengatur 

lama suatu kejadian atau peristiwa berlangsung sesuai dengan yang diinginkan. Sistem 

waktu secara sederhana dapat dibedakan atas dua bagian yaitu sistem waktu kontinu 

dan sistem waktu diskrit. Sistem waktu kontinu merupakan sistem penundaan waktu 

yang dapat diatur secara kontinu sesuai dengan masukan yang diberikan. Sementara itu 

sistem waktu diskrit merupakan penundaan waktu secara terbatas sesuai dengan nilai 

masukan tertentu yang diberikan (Lonnie, C. L, 1986). 

Pengaturan waktu diskrit dapat dibangun menggunakan mikrokontroler, catu 

daya dan sebuah display seven segment. Disini mikrokontroler diprogram sebagai 

timer yang berfungsi untuk mengatur waktu. Rangkaian catu daya dan display masing- 

masing berfungsi untuk menghasilkan tegangan teregulasi yang akan mengaktifkan 

rangkaian sistem pengaturan waktu dan menampilkan waktu kontrol serta jalannya 

waktu yang dikontrol. 

B. Mikrokontroler 

Mikrokontroller adalah suatu komputer pada chips tunggal dengan fungsi utama 

untuk mengontro! berbagai variasi piranti yang terdapat pada chips tersebut dan 

mempunyai kemampuan seperti port serial, timer, counter, integrasi, konverter analog 

ke digital, RAM dan ROM. Disisi lain mikrokontroler adalah suatu piranti chip tunggal 

yang berisi memori untuk informasi program dan data yang mempunyai logika untuk 

pengontrolan pembacaan input terprogram, pemanipulasian data, dan pengiriman 



output. Dengan kata lain, mempunyai bangunan dalam interface untuk input/output . . 

(110) sebagaimana suatu CPU. Bagunan interface dalam mikrokontroler mampu 

digunakan untuk sensor, aktuator dan komunikasi (Spasov, P: 1996). 

Mikrokontroler mempunyai kemampuan untuk menyirnpan dan menjalankan 

suatu program sehingga membuatnya menjadi unggul. Program mikrokontroler dapat 

membuat keputusan berdasarkan pada situasi yang diinginkan. Mikrokontroler 

mempunyai kemampuan untuk membentuk fungsi matematika dan logika serta dapat 

meniru logika dan rangkaian yang canggih (Iovine, J: 2002). 

Disamping itu mikrokontroler juga memiliki beberapa keunggulan lain yaitu 

dalam pengontrolan input terprogram, pemanipulasi data, pengiriman output, membaca 

infonnasi, menyimpan informasi, komunikasi, pengukuran waktu dan pensaklaran 

(Agfianto, 2002: 1). Dengan keunggulan yang dimilikinya, mikrokontroler dapat 

digunakan sebagai basis untuk pengembangan berbagai instrumen, 

Mikrokontroler secara umum terdiri dari CPU, RAM, ROM, port serial dan 

parallel serta timerlcounter. Mikrokontroler mempunyai 40 kaki, 32 kaki diantaranya 

adalah kaki untuk keperluan port parallel. Satu port parallel terdiri dari 8 kaki, dengan 

demikian 32 kaki tersebut membentuk 4 buah port parallel yang masing-maasing 

dikenal dengan port 0, port 1, port 2,dan port 3. Nomor dari masing-masing jalur (kaki) 

dari port parallel dimulai dari 0 sampai 7, kaki pertama port 0 disebut dengan PO.0 dan 

jalur terakhir untuk port 3 adalah P3.7. Port 3 dipakai untuk berbagai keperluan sarana 

input/output yang khusus seperti pewaktu (timer), pencacah (counter), dan interupsi. . 

Delapan kaki tersebut d igunakan oleh PSEN (Program State Enable), ALE (Adress 

Latch Enable), EA (External Access), RST (Reset), XTALl dan XTAL2 (input 

osilator pada chip), catu daya dengan tegangan 5 Volt dan ground. 



Salah-satu tipe mikrokontroler yang dapat digunakan AT89C5 1. Atmel89C5 1 

adalah suatu mikrokomputer daya yang menyediakan solusi fleksibel tinggi dan harga 

relatif murah untuk beberapa aplikasi dalam pengontrolan yang tersimpan. Ada 

beberapa sifat penting dari mikrokontroler AT89C5 1 yaitu ; kompatibel dengan produk 

MCS-51, operasi statik penuh dari 0 Hz sampai 24 MHz, tiga kunci level program 

memori, RAM internal 128xSbit, jalur I10 terprogram 32, memiliki dua timerlcounter 

16-bit, memiliki 6 sumber interup chanel serial terprogram dan daya rendah. Bentuk 

fisik dan pin-pin pada mikrokontroler AT89C5 1 dapat dilihat pada Gambar 1 : 

- 
Gambar I .  Bentuk Fisika dan Pin-Pin Pada Mikrokontroler AT89C5 1 

Dari gambar 1 maka dapat ditentukan fungsi dari masing-masing pin, diantaranya: 

I .  Vcc (kaki 40): sebagai suplay tegangan. . 

2. GND (kaki 20): untuk ground atau pentanahan. 

3. (kaki 9): masukan reset. Kondisi '1' selama 2 siklus mesin selama osilator bekerja 

akan mereset mikrokontroler yang bersangkutan. 

4. ALE/ prog (kaki 30): keluaran ALE atau Adress Latch Enable menghasilkan pulsa- 

pulsa untuk mengancing byte rendah (low byte ) alamat selama mengakses memori 

eksternal. Kaki ini juga berFungsi sebagai masukan pulsa program (the program 

pulse input). 



5. PSEN (kaki 29): Program Store Enable merupakan sinyal baca untuk memori 

program eksternal. 

6. EANpp ( kaki 31): External Access Enable. EA hams selalu dihubungkan ke 

ground, jika mikrokontroler akan megeksekusi program dari rnemori eksternal 

lokasi OOOOh hingga FFFFh. Selain dari itu EA hams dihubungkan ke VCC agar 

mikrokontroler rnengakses program secara internal. Kaki ini juga berfungsi 

menerima tegangan 12 Volt (Vpp) selama pemogramanflash. 

Peran penting mikrokontroler 89C51 dalam sistem pengaturan waktu diskrit 

adalah untuk perhitungan lama wak-tu hidup dan lama waktu rnati. Blok diagram 

mikrokontroler AT89C5 1 dapat dilihat pada Gambar 2: 

Gambar 2. Struktur Rancangan Dasar Mikrokontroler AT89C5 1 

Pada gambar 2 sistem minimum mikrokontroler terdiri dari RAM (Random 

Acces Memory) sebesar 128 byte, ROM (Read Only Memory) sebesar 4 byte, register 

pewaktu yaitu timer 0 dan timer 1, mempunyai 4 buah port yang dikontrol sebagai 

inputloutput, sebagai kontrol intempsi, port serial berfungsi untuk komunikasi serial . 

dengan CPU lain, sebagai jalur kontrol dan osilator onchip yang berperan dalam 

menentukan tekanan siklus mesin dari AT89C5 1. Mikrokontroler AT89C5 1 dilengkapi 

dengan dua perangkat timer/counter, masing-masing dinamakan sebagai timer 0 dan 



timer 1. Timer merupakan suatu seri dari flip-flop yang dibagi dengan dua dan 

menerima suatu input sinyal sebagai sumber clock. Clock yang diberikan pada flip- 

flop akan membagi fiekuensi clock menjadi dua. Output dan flip-flop pertama 

merupakan clock pada flip-flop kedua yang juga dibagi menjadi dua, dan seterusnya. 

Timer dalam IC digunakan untuk beberapa keperluan yaitu untuk pengontrolan waktu, 

untuk keperluan interval pewaktuan (interval timing), untuk penghitungan peristiwa 

(event counting) dan untuk menghasilkan baudrate untuk membangun suatu 

komunikasi serial (Mackenzie, S: 1995). 

Untuk mengatur kerja timer/counter digunakan 2 register tambahan yang 

dipakai bersama oleh timer 0 dan timer I .  Register tambahan tersebut adalah register 

TCON (Timer Control Register) dan register TMOD (Timer Mode Register). 

a. Register Mod Timer (TMOD) 

TMOD merupakan pengontrol pemilihan mode operasi Timer/Counter. 

Register TMOD mempunyai 2 grup dan 4 bit yang menset pengoperasian MOD untuk 

timer 0 dan timer 1. TMOD biasanya dikeluarkan sekali oleh sofmare pada pemulaian 

program untuk menginisialisasi, setelah itu timer dapat distop, distart dan sebagainya 

dengan cara pengaksesan specialfinction register yang lain.   am bar register TMOD 

dapat diperhatikan pada Gambar 3a. 

RESET 0 0 0 0 0 0 0 0  
--I<- *bo- 

Gambar 3a Susunan Bit Dalam Register TMOD 



b. Register Control Timer (TCON) - - - - - 

TCON merupakan pengontrol kerja timer/counter. Register TCON 

mengandung bit status dan bit kontrol untuk timer 0 dan timer 1. TCON 0 sampai 

TCON 3 berisi 4 bit yang digunakan untuk mendeteksi dan mengaktifkan interupsi 

eksternal. TCON 4 sampai TCON 7 berisi 4 bit yang digunakan untuk mengembalikan 

timer ON dan OFF (TRO, TRI) atau untuk sinyal timer overflow (TFO, TFI). Gambar 

berikut adalah adalah register TCON 

88 H 
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 blt 0 

RESET 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ~ o l  

Garnbar 3b. Susunan Bit Dalam Register TCON 

Register ini bersifat bit addressable sehingga bit TF1 dapat disebut TCON 7, 

TRI sebagai TCON 6 dan seterusnya hingga bit IT0 sebagai TCON 0. TCON 7 atau 

TFI merupakan fungsi timer 1 oveflowflag yang akan diset oleh perangkat keras saat 

timer dapat4impahan (oveflow). TCON 6 atau TRI fungsinya untuk membuat timer 

on atau off. TCON 5 atau TfO merupakan fungsi timer 0 overflow flag. TCON 4 atau 

TRO fungsinya untuk menjalankan timer 0. TCON 3 hingga TCON 0 merupakan 

fasi l itas interrupt. 

c. Pemulaian, Penghentian dan Pengontrolan Timer 

Metoda yang paling sederhana untuk pemulaian dan penghentian timer adalah 

dengan bit kontrol jalan (TRx) yang terdapat dalam TCON. TRx adalah clear setelah 

suatu sistem reset sehingga timer disable. TRx diset oleh software untuk pemulaian 

timer karena TRx adalah bit register TCON pengalamatan maka TRx mudah untuk 

menstart dan menstop timer dalam suatu program. 



C. Decoder dan Digital Display 

Untuk menampilkan hasil pengukuran atau pengontrolan pada suatu display 

digital seperti seven segment atau LCD diperlukan suatu rangkaian decoder. Decoder 

adalah suatu rangkaian logika kombinasi yang mampu mengubah bilangan biner 

(BCD) ke dalam bentuk desimal yang dapat dilihat dengan mata. Disisi lain, Tocci, R.J 

( 1995) mengemukakan bahwa decoder adalah suatu rangkaian logika yang menerima 

satu set input yang melukiskan bilangan biner dan hanya mengaktifkan output yang 

berhubungan dengan bilangan input. Dengan kata lain, rangkaian decoder 

memperhatikan pada inputnya, menentukan bilangan biner yang hadir, dan 

mengaktifkan satu output yang berhubungan dengan bilangan tersebut. Salah-satu IC 

yang berfungsi sebagai decoder adalah 74LS47 yang dikenal sebagai penggerak BCD 

ke seven segment. 

Prinsip kerja dari display seven segment didasarkan pada LED (light emitting 

diode). LED merupakan suatu piranti optikal yang beroperasi menggunakan prinsip 

emisi radiasi dari suatu persambungan semikonduktor pn. Dalam keadaan 

persambungan pn mengalami bias maju, elektron-elektron dari sisi n menyeberang 

persambungan dan menjadi pembawa minoritas pada sisi p. Elektron-elektron ini 

kemudian berekombinasi dengan pembawa mayoritas hole yang terdapat pada sisi p 

dan dalam proses ini maka akan dipancarkan foton. Panjang gelombang dari cahaya 

yang dipancarkan tergantung kepada material yang digunakan untuk membangun 

dioda semikonduktor. 

Ada kemungkinan untuk mengkonstruksi sejumlah LED pada suatu chip 

dengan pola geometri yang bervariasi. Suatu susunan terdiri dari tujuh buah LED yang 

populer dikenal dengan seven segment. Segment-segment dilambangkan a sainpai g 

untuk tujuan referensi. Piranti ini disebut LED seven segment dan dengan penyinaran 



segment yang diseleksi, ada kemungkinan untuk mendisplaykan 10 digit dengan 9 

huruf yang dapat dibedakan. Display dapat membentuk angka dari 0 sampai 9 yang 

ditunjukkan oleh Gambar 4: 

a 

f b 

e c 

d 

Gambar 4. Susunan Lampu LED pada Seven-Segment 

Pembentukan angka pada seven-segment dapat dilakukan dengan memberikan 

tegangan pada seven-segment sesuai angka atau abjad yang diinginkan. Contohnya 

untuk memperoleh angka 5 maka output yang akan diberi tegangan adalah a, c, d, f dan 

g. Berikut ini tabel angka dan bagian-bagian yang hams menyala pada seven-segment: 

Tabel 1. Bagian LED yang Harus Menyala Pada Tiap Angka 

Untuk setiap LED yang bernilai 1 menunjukkan bahwa LED tersebut menyala 

sedangkan LED yang bernilai 0 menunjukkan LED tidak menyala sehingga susunan 

LED tersebut dapat membentuk sebuah angka dari 1 sampai 9. 

Bagian LED yang 
menyala 

a b c d e f g  

1 1 1 1 1 1 0  
0 1 1 0 0 0 0  
1 1 0 1 1 0 1  
1 1 1 1 0 0 1  

No 

I 
2 
3 
4 

0 1 1 0 0 1 1  
1 0 1 1 0 1 1  
1 0 1 1 1 1 1  
1 1 1 0 0 0 0  
1 1 1 1 1 1 1  
1 1 1 1 0 1 1  

Angka 

0 
1 
2 
3 



D. Power Supply Teregulasi 

Power supply (catu daya) merupakan suatu peralatan yang sangat penting 

karena hampir semua peralatan elektronika memerlukan tegangan DC untuk 
. . 

mengoperasikannya. Power supply adalah suatu alat yang mengubah tegangan AC 

menjadi tegangan DC. 

Power supply teregulasi dapat dibangun dari IC regulator tegangan. IC 

regulator tegangan ini diantaranya adalah seri IC 78XX dan 79XX. Regulator IC 78XX 

adalah regulator tegangan positif untuk XX Volt, sedangkan 79XX adalah regulator 

tegangan negatif untuk XX Volt (Sutrisno : 1999). Sebagai contoh untuk IC 7812 

artinya tegangan regulasi yang diberikan adalah 12 Volt. Salah satu power supply 

teregulasi dengan tegangan keluaran 12V dan 5 V ditunjukan pada Gambar 5: 

I I 1  I - - GND 

Gambar 5. Rangkaian Catu Daya Teregulasi 

Tegangan DC teregulasi diperoleh dengan cara terlebih dahulu menurunkan 

tegangan bolak-balik (AC) dari PLN melalui sebuah transformator stepdown. 

Keluaran transformator disearahkan melalui empat dioda yang membentuk penyearah 

sistem jembatan. Pada keluaran dari penyearah dihubungkan dengan kapasitor sebagai 

filter, sehingga dihasilkan tegangan keluaran DC tak teregulasi. Power supply yang 

digunakan pada sistem menggunakan dua buah IC regulator, IC 7805 menghasilkan 

tegangan positif 5 Volt untuk mengoperasikan mikrokontroler. IC 7812 menghasilkan 

tegangan positif 12 Volt dihubungkan ke komparator untuk mengaktifkan relay. 



BAB 111 

TUJUAN DAN W A A T  PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian adalah untuk mengembangkan suatu 

desain dari sistem pengaturan waktu diskrit enam belas selektor berbasis 

mikrokontroler. Disisi lain tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan tingkat ketepatan dan ketelitian dari alat penunjuk waktu pada sistem 

pengaturan waktu deskrit berbasis mikrokontroler. 

2. Menentukan ketepatan dan ketelitian waktu pengontrolan dari sistem pengaturan 

waktu diskrit enam belas selektor berbasis mikrokontoler. 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada: 

1. Kelompok Bidang Kajian Elektronika dan Instrumentasi dalam pengembangan 

instrumentasi berbasis Elektronika, khususnya pada sistem pengaturan waktu. 

2. Laboratorium Fisika, terutama dalam pengembangan set eksperimen Fisika 

secara Elektronika yang menggunakan sistem timer clan pengaturan waktu. 

3. Jurusan fisika, untuk meningkatkan kuantitas dan kulitas penelitian dosen fisika 

serta publikasi hasil penelitian. 

4. Masyarakat, untuk diaplikasikan pada berbagai peralatan seperti pada pengaturan 

waktu setrika listrik, televisi, oven, fan, dan berbagai alat elektronik lainnya. 

5. Peneliti lain, sebagai surnber ide dan referensi dalam pengembangan sistem 

pengaturan waktu selanjutnya. 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Wilayah Penelitian dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Elektronika dan Instrumentasi 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang. Waktu pelaksanaan penelitian 

ini berlangsung selama 6 bulan dari awal bulan Juni sampai November 2005. 

Dalarn selang waktu ini kegiatan dibagi menjadi beberapa tahap yaitu perancangan 

hardware dan software sistem pengontrolan waktu diskrit, penyiapan komponen 

elektronika dan komponen pendukung, perakitan rangkaian sementara pada 

projectboard, pengembangan program assembly untuk disimpan pada 

mikrokontroler, pengambilan data hasil pengukuran, perakitan ranghian elektrcnik 

pada PCB, pengolahan dan analisis data hasil pengukuran. 

B. Desain Penelitian 

Secara umum desain sistern pengaturan waktu deskrit berbasis 

mikrokontroler terdiri dari dua bagian yaitu desain perangkat keras (hardware) dan 

desain perangkat lunak (software). Desain perangkat keras bertujuan untuk 

mengembangkan sistem pengaturan waktu melalui kombinasi rangkaian dasar 

elektronika. Disisi lain, desain perangkat lunak bertujuan untuk mengembangkan 

program assembly yang akan disimpan pada mikrokontroler sehingga sistem akan 

bekerja sesuai dengan yang di harapkan. Kedua desain ini dikombinasikan sehingga 

akan membentuk suatu sistem pengaturan waktu diskrit enam belas selektor yang 

bekerja secara utuh dan kompatibel. 



Perangkat keras dari sistem pengontrolan waktu diskrit ini terdiri dari 

rangkaian selektor menggunakan saklar push on, mikrokontmler, rangkaian display 

rnenggunakan seven segment dan rangkaian komparator dengan relay. Komponen 

aktif dalam rangkaian elektronika dioperasikan dengan sebuah catu daya teregulasi. 

Rangkaian selektor dalam sistem ini terdiri dari enam belas saklar push on 

yang befingsi untuk rnemilih selang waktu kontrol yang diinginkan. Dalam sistem 

ini digunakan ke empat port dari mikrokontroler. Bagian P1 dan P3 terhubung pada 

rangkaian selektor waktu, sementara itu PO dan P2 terhubung kerangkaian display 

seven segment. Pin P3.7 selain digunakan untuk mernilih range waktu juga 

digunakan untuk rnernberikan sinyal dari mikrokontroler ke masukan rangkaian 

kornparator yang berfungsi untuk membandingkan tegangan masukan dengan suatu 

tegangan referensi. Sarna halnya dengan P3.7, P3.6 juga digunakan secara paralel 

antara pemilihan range dengan saklar start. Saat pertama mikrokontroler 

dinyalakan P3.6 dan P3.7 berfungsi sebagai saklar pemilih range sama dengan pin 

lainnya pada P1 dan P3. Namun setelah range dipilih maka P3.6 dan P3.7 rnasing- 

masing akan berfungsi sebagai tombol start dan pemberi sinyal dari mikrokontrole~ 

ke rnasukan komparator. 

Pin P3.7 pada port 3 mikrokontroler dihubungkan pada masukan rangkaian 

komparator melalui sebuah saklar. Saklar ini digunakan untuk pernilihan keadaan 

aplikasi yang diinginkan. Kemudian keluaran rangkaian komparator dihubungkan 

pada lampu pijar atau peralatan elektronik dengan sumber arus AC melalui sebuah 

relay. Secara umum diagram blok dari sistem pengaturan waktu diskrit berbasis 

mikrokontroler diperlihatkan pada Gambar 6 : 

i MlLlK PERPUSTAKAAN 
UNIV, N E G E R l  PaDRNG i 



Catu Daya Teregulasi 

I Aplikasi I 
Garnbar 6. Diagram Blok dari Sistem Pengontrolan Waktu Diskrit 

Desain software diarahkan pada pengembangan program untuk 

mengoperasikan mikrokontroler sesuai dengan keperluan. Pemograman dapat 

menggunakan bahasa assembly, C dan bahasa pemogram lainya yang kompatibel. 

Dalam penelitian bahasa pemograman yang digunakan adalah bahasa Assembly 

yang ditulis menggunakan software Read5 1. Bahasa assembly merupakan suatu 

bahasa yang digunakan oleh programmer untuk mengetahui kode-kode bahasa 

mesin (Ayala K. J : 1997). Dalam sistem pengaturan waktu diskrit, mikrokontroler 

diprogram sebagai pewaktu (timer) digital. Algoritma program untuk pengontrolan 

waktu secara umum dapat dilukiskan rnelalui tahap-tahap berikut 

1. Inisialisasi program mikrokontroler 

2. Nyalakan seven segment 

3. Pilih range waktu. 

4. Tampilkan range waktu yang dipilih 

5. Cek apakah ada sinyal start, tunggu jika belum ada 

6. CIear tampilau seven segment, mulai hitung waktu. 



7. Cek apakah perhitungan waktu telah sama dengan range yang - - - - -- - - - - . -  

dipilih, teruskan perhitungan jika belum 

Bentul: diagram alir ( f h v  chart) dari program pengontrolan waktu dapat 

dilihat pada Gambar 7: 

Gambar 7. Diagram AIir Program Pengontrolan Waktu Diskrit 



C. Jenis dan Variabel Penelitian 

Melalui penelitian ini diusahakan untuk rnenyelidiki tentang fenornena 

yang terjadi, menjelaskan sebab terjadinya suatu fenomena, hubungan dan 

pengaruh antara suatu variabel terhadap variabel yang lain. Untuk melihat 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain rnaka variabel lain dibuat tetap. 

Karena itu penelitian ini dapat dikategorikan kedalarn jenis penelitian eksperirnen. 

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, 

dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah hirnpunan sejurnlah gejala yang 

dirniliki aspek atau unsur yang rnernpengaruhi atau rnenentukan rnunculnya 

variabel lain. Sernentara itu variabel terikat adalah hirnpunan sejurnlah gejala yang 

dimiliki sejumlah aspek atau unsur yang di dalamnya berfungsi sebagai rnenerirna 

atau rnenyesuaikan diri dengan kondisi variabel (Nawawi, H : 1994). 

Sebagai variabel bebas dalam penelitiar? ini yaitu program pemilihan waktu, 

sedangkan variabel terikat adalah tegangan rnasukan dan keluaran rangkaian 

komparator dan angka yang ditarnpilkan pada display seven segment. Disisi lain 

terdapat variabel kontrol yang nilainya selalu dibuat tetap yaitu nilai komponen 

pada rangkaian elektronika dan tegangan catu daya. 

D. Prosedur Pengukuran 

Untuk rnendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat 

dikernukakan prosedur pengukuran dalarn penelitian ini yaitu : 

1. Prosedur untuk rnenentukan ketepatan dan ketelitian penunjuk waktu sistern 

a. Prosedur untuk rnenentukan ketepatan 

I). Memilih range waktu pengaturan sistern yaitu rnulai dari 60 detik 

sarnpai 10 rnenit. 



2). Menekan saklar start dari sistem bersamaan dengan mengaktifkan 

stopwatch. 

3). Setelah waktu yang ditunjukan pada display stopwatch dihentikan 

bersamaan dengan berhentinya waktu pada sistem. 

4). Range waktu pengaturan diubah untuk 120, 180, 240, 300, 360, 420, 

480, 540, dan 600 detik, dan data dicatat seperti pada tabel 2 dalam 

lampiran 3. 

b. Prosedur untuk menentukan ketelitian 

1). Memilih range waktu pengaturan sistem yaitu mulai dari 1 menit 

sampai 30 menit. 

2). Menekan saklar star dari sistem bersamaan dengan mengaktifkan 

stopwatch. 

3). Setelah waktu yang ditunjukan pada display stopwatch dihentikan 

bersamaan dengan berhentinya waktu pada sistem. 

4). Melakukan pengukuran secara berulang sebanyak sepuluh kali untuk 

range waktu pengaturan 1,  5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit, dan data 
. . 

dicatat dalam tabel 3 pada lampiran 3. 

2. Prosedur untuk menentukan ketepatan clan ketelitian waktu pengontrolan 

a. Prosedur untuk menentukan ketepatan 

1). Memilih range waktu pengaturan sistem yaitu mulai dari 30 menit 

sarnpai 300 menit. 

2). Menekan saklar star dari sistem bersamaan dengan mengaktifkan 

stopwatch. 



3). Menghentikan stopwatch dan rnencatat waktu yang ditunjukan sistern 

dan stopwatch saat larnpu pijar rnenyala. 

4). Range waktu pengaturan Ciubah untuk 60, 90, 120, 150, 180, 210, 

240, 170, dan 300 rnenit, dan data dicatat seperti pada tabel 4 dalarn 

larnpiran 4. 

b. Prosedur untuk rnenentukan ketelitian 

1). Mernilih range waktu pengaturan sistern yaitu rnulai dari 15 rnenit 

sarnpai 270 rnenit. 

2). Menekan saklar star dari sistern bersarnaan dengan rnengaktifkan 

stopwatch. 

3). Menghentikan stopwatch dan rnencatat waktu yang ditunjukan sistern 

dan stopwatch saat larnpu pijar rnenyala. 

4). Melakukan pengukuran sebanyak sepulu kali untuk konfigurasi 

pengaturan waktu 30,90, 120, 150, 180,2 10,240, dan 270 rnenit, dan 

data dicatat seperti pada tabel 5 dalam larnpiran 4. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalarn penelitian ini instrurnen yang digunakan untuk rnendapatkan data 

rneliputi alat ukur seperti universal digital rnultirneter, dan stopwatch digital. 

Universal digital rnultimeter digunakan untuk rnengukur tegangan keluaran sensor 

dan rangkaian elektronika. Stopwatch digital digunakan untuk rnengkalibrasi 

tarnpilan sistern pengontrolan waktu diskrit dan untuk mengukur tingkat ketelitian 

dan ketepatan dari alat yang dibuat. Disarnping itu diperlukan korn ponen dan bahan 

seperti op-amp, catu daya, tahanan, kapasitor dan lain-lain. Untuk mencapai 

ketepatan dalarn pengukuran perlu dilakukan kalibrasi dari alat ukur dan 



melakukan pengukuran terhadap komponen yang digunakan. Untuk melihat 

ketelitian dan ketepatan dilakukan pengukuran beberapa kali. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

secara pengukuran. Pengukuran dilakukan terhadap variabel bebas dan variabel 

terikat yang terdapat pada sistem pengontrolan waktu diskrit. 

Teknik pengukuran meliputi dua bagian yaitu pengukuran secara langsung 

terhadap variabel yang akan diukur dan pengukuran secara tidak langsung. 

Pengukuran secara langsung artinya variabel yang akan diketahui diukur secara 

langsung misalnya tegangan diukur dengan voltmeter, waktu diukur dengan 

stopwatch. Pengukuran tidak langsung artinya pengukuran terhadap suatu variabel 

dengan cara melakukan pengukuran terhadap variabel lain sedangkan variabel yang 

diinginkan ditentukan kemudian seperti penentuan kemiringan garis lurus dengan 

melakukan pengukuran terhadap waktu alat standar dan waktu alat yang dibuat. 

Dalam penelitian ini variabel yang diukur secara langsung adalah waktu, 

tegangan masukan dan keluaran pada saklar elektronik. Sementara itu variabel " 

yang diukur secara tidak langsung dalam penelitian ini adalah kemiringan garis 

lurus dari hubungan antara waktu alat standar dengan waktu aalat yang dibuat. 

Kemiringan dari garis lurus ini akan memberikan informasi bagaimana hubungan 

waktu yang terdapat pada sistem dengan yang terbaca pada alat standar. 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang didapat dari hasil pengukuran dianalisis secara grafik dan 

statistik. Tujuan utama dari grafik adalah untuk memberikan kesan visual dari 

hasil. Dalarn praktek fisika, grafik memiliki tiga kegunaan utarna yaitu : untuk 



menentukan harga beberapa besaran, sebagai alat bantu visual, dan untuk 

melukiskan hubungan antara dua variabel yang diperoleh dari pengukuran atau 

perhitungan untuk beberapa nilai parameter lain. 

Data yang menyangkut hubungan antara variabel, atau pengaruh suatu 

variabel terhadap variabel lain ditampilkan dalam bentuk grafik. Plot terhadap data 

dilakukan menggunakan program microsoft excel. Melalui plot data dapat 

diketahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, bentuk 

pendekatan persamaan dari grafik yang dihasilkan, variansi dan standar deviasi. 

Bila pendekatan garis dari hubungan antara dua variabel adalah linear maka dapat 

ditentukan nilai awal dan kemiringan dari garis lurus. Disisi lain, persentase 

simpangan antara hasil pengukuran dengan hasil perhitungan, ketepatan dan 

ketelitian dari hasil pengukuran ditentukan teori kesalahan. 

Kesalahan mutlak dapat didefinisikan sebagai perbedaa.n antara nilai yang 

dipercaya dari variabel dengan nilai yang terukur dari variabel. Dalam bentuk lain 

kesalahan mutlak dapat diekspresikan seperti : 

KM = Y, - X,, ( 1  

Pada persamaan 1, KM = kesalahan mutlak, Y, = nilai yang dipercaya, dan X, = 

nilai yang terukur. 

Ketepatan merupakan tingkat kesesuaian atau dekatnya suatu hasil 

pengukuran terhadap harga sebenarnya (Cooper, W.D: 1985). Ketepatan dari 

sistem pengetauran waktu diskrit ditentukan dari persentase kesalahan. Persentase 

kesalahan (percent error) merupakan persentase simpangan antara harga besaran 

yang diukur dengan nilai yang dipercaya (expected value). Secara matematika 

persentase kesalahan dapat ditentukan dari persamaan : 

Persentase kesalahan = lFIx I00 % 



Pada persamaan (2), Yn merupakan nilai yang dipercaya (expected error), dan Xn 

menyatakan nilai yang diukur (measured error). 

Ketepatan relatif (relative accuracy) dari suatu sistem pengukuran dapat 

ditentukan melalui kesalahan menggunakan persamaan : 

Pada persarnaan A menyatakan akurasi relatif yang sering dikenal dengan 

ketepatan relatif (Jones, L.D: 1995). 

Ketepatan dalam bentuk persentase ketepatan (percent accucary) dapat 

ditentukan melalui persamaan 

A % = 100 % - Persentase kesalahan = A x 100 (4) 

Ketelitian dari pengukuran merupakan kesamaan harga dari sekelompok 

pengukuran. Nilai yang paling mungkin dari suatu pengukuran variabel adalah nilai 

rata-rata dari total pengukuran yang dilakukan. Ni lai rata-rata pengukuran dapat 

diberikan oleh persamaan berikut : 

Disini Xn adalah nilai pengukuran ke-n dan n adalah jumtait- total pengukuran. 

Ketelitian dari suatu pengukuran adalah suatu kuantitas atau angka yang 

menunjukkan berapa dekatnya hasil dari set pengukuran berulang dari variabel 

dengan sarna dengan rata-rata set pengukuran (Jones, L.D: 1995). Ketelitian dapat 

diekspresikan dalam bentuk matematika seperti: 

xn-xn 
Ketelitian = 1 - lTl 

Dimana, Xn = nilai dari pengukuran ke n dan % = rata-rata dari set n pengukuran. 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran yaitu, lama waktu lampu pijar 

akan hidup dengan enam belas konfigurasi pemilihan waktu. Selanjutnya data 

hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan teknik grafik dan analisis 

kesalahan yang telah dikemukakan pada sebelumnya. Secara umum melalui 

analisis data didapatkan dua hasil utama dari penelitian ini yaitu: 1). ketepatan dan 

ketelitian dari alat penunjuk waktu sistem; 2). Ketepatan dan ketelitian sistem 

pengaturan dalam mengontrol waktu. 

1 .  Ketepatan dan Ketelitian Alat Penunjuk Waktu Sistem 

a. Ketepatan alat penunjuk waktu sistem 

Tingkat ketepatan penunjukkan waktu pada display sistem pengaturan 

waktu diskrit diperoleh dengan mengukur waktu pada alat yang dibuat dan 

membandingkannya dengan alat standar yaitu stopwatch digital. Data waktu' 

diambil mulai dari 60 hingga 300 detik seperti yang ditunjukan pada Tabel 2 

dalam lampiran 3. 

Dari analisis data yang dilakukan terlihat bahwa persentase kesalahan dari 

sistem pengaturan waktu deskrit berkisar dari 0.01664 % sampai 1.02683 % 

dengan rata-rata 0.1781 7%. Ketepatan pengukuran waktu yang dihasilkan sistem 

berkisar dari 98.97317 % sampai 99.98336 % dengan rata-rata 99.82183%. 

Berarti ketepatan dari alat penunjuk waktu sistem pengaturan termasuk tinggi 

karena nilainya mendekati 100 %. 



Selanjutnya dari data ymg diperoleh diplot data hubungan antara waktu 

yang ditunjukkan oleh sistem pengontrolan waktu diskrit dengan waktu yang 

diperoleh menggunakan alat standar. Waktu yang ditunjukan oleh sistem 

pengontrolan ditempatkan pada sumbu vertikal dan waktu yang diperoleh 

menggunakan alat standar yang ditempatkan pada sumbu horizontal seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 8: 

0 100 200 300 400 500 600 1 
Display Alat Standar (dt) I 

I 
I. I 

Gambar 8. Hubungan Antara Waktu Sistem Pengaturan Dengan Alat Standar 

Dari gambar 8, dapat dikemukakan bahwa semakin lama waktu yang terukur oleh 

alat standar juga semakin lama waktu yang terbaca pada alat penunjuk waktu pada 

sistem. Dengan kata lain kenaikan waktu alat penunjuk w a h  pada sistem 

sebanding dengan kenaikan waktu pada alat standar. Melalui pendekatan garis 

lurus (PGL) didapat hubungan antara waktu yang terbaca pada alat penunjuk 

waktu sistem dengan waktu alat standar dalam bentuk : 

TA = 1.0004 Ts - 0.2 149 (7) 

Angka 1,004 menunjukkan kemiriigan garis lurus. Nilai kemiringan mendekati 1 

sehingga dapat dikatakan bahwa nilai yang terukur oleh alat penunjuk waktu 

sistem mendekati dengan nilai yang terbaca oleh alat standar. Nilai pembacaan 

alat standar minimal pada saat pembacaan alat no1 adalah 0,2148 detik. Berarti 



masih terdapat sedikit perbedaan antara waktu yang terukur oleh alat standar 

dengan alat penunjuk waktu yang dibuat. Pembacaan penunjuk waktu sedikit lebih 

tinggi dari alat standar. Koefisien determinasi dari hubungan pembacaan alat 

penunjuk waktu dengan alat standar didapatkan 1 artinya 100% variasi waktu alat 

penunjuk waktu sesuai dengan waktu alat standar. Koefisien korelasinya adalah 1 

artinya antara waktu yang terbaca oleh penunjuk waktu dengan waktu alat standar 

mempunyai hubungan yang kuat. 

b. Ketelitian Alat Penunjuk Waktu Sistern 

Tingkat ketelitian dari sistem pengaturan waktu diskrit diperoleh dengan 

melakukan pengukuran secara berulang. Pengukuran berulang ini dilakukan 

sebanyak 10 kali untuk tiap-tiap konfigurasi waktu yang ditetapkan. 

Ketelitian dari alat penunjuk waktu sistem dilakukan untuk nilai waktu 1 

menit (60 detik), kemudian setiap kelipatan 5 menit (300 detik). Data hasil 

pengukuran tingkat ketelitian dari sistem untuk setiap nilai waktu yang diberikan 

dicantumkan dalam Tabel 3 pada lampiran 3. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terlihat pula bahwa ketelitian 

alat penunjuk waktu sistem termasuk tinggi. Persentase ketelitian untuk setiap 

variasi waktu yang dipilih berkisar antara 0,99026 sampai 0,99973. Persentase 

ketelitian rata-rata untuk semua variasi waktu yang dipilih adalah 0,99806. Hal ini 

menunjukkan bahwa alat penunjuk waktu sistem memiliki ketelitian yang tinggi. 

2. Ketepatan dan Ketelitian Waktu Pengontrolan Dari Sistem 

a. Ketepatan Waktu Pengontrolan dari Sistem 

Tingkat ketepatan dari sistem pengaturan waktu diskrit berbasis 

mikrokontroler diperoleh melalui pengukuran waktu untuk setiap pemilihan waktu 

dan membandingkannya dengan waktu yang didesain atau waktu yang 



ditunjukkan oleh alat standar. Dcta w a h  ycng dikontrol ditunjukan oleh sistem 

pengaturan waktu dan waktu alat standar dicatat dalam Tabel 4 pada lampiran 4. 

Berdasarkan analisis dari dari tabel 4, dapat dikemukakan b&wa 

ketepatan sistern pengaturan waktu diskrit termasuk tinggi berkisar antara 0,99497 

sampai 0,99994. Persentase rata-rata ketepatan dari sistem pengaturan didapatkan 

99.90 13 1 % dan persentase rata-rata kesalahan 0,98969 %. Dari tabel 4 juga 

dapat diplot hubungan antara waktu kontrol oleh sistem pengaturan dengan waktu 

desain seperti pada Gambar 9 

t Desain (dt) ! 
Gambar 9. Hubungan antara waktu kontrol dengan waktu desain 

Dari gambar 9, kenaikan waktu kontrol oleh sistern pengaturan sebanding dengan 

waktu desain. Melalui pendekatan garis lurus didapat hubungan antara kedua 

waktu tersebut dalam bentuk: 

Persarnaan 8, angka 0,9999 menunjukkan kemiringan dari garis lurus yang nilai 

nya mendekati 1. Hal ini berarti untuk setiap nilai w a b  desain yang diberikan 

menghasilkan waktu kontrol oleh sistem mendekati nilai waktu desain. Koefisien 

determinasi adalah 1 artinya 100% variasi waktu kontrol sesuai dengan waktu 



desain yang diberikan. Koefisien korelasi dari hubungan kedua waktu 1, artinya 

antara waktu kontrol dengan waktu desain mempunyai hubungan kuat. 

Melalui cara yang sama diplot pula hubungan antara wahu pengontrolan 

oleh sistem pengaturan dengan waktu yang terbaca oleh alat standar. Hasil plot 

data ditunjukan pada Gambar 10: , . . . . . . . . .. __ . . _. _ . . . .. . - . _ . . _ - . 
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Gambar 10. Hubungan antara waktu kontrol dengan waktu 
yang ditunjukan oleh alat standar 

Pada gambar 10, dapat dijelaskan bahwa semakin lama waktu yang terbaca oleh 

alat standar juga semakin lama waktu kontrol oleh sistem pengaturan. Kenaikkan 

waktu kontrol oleh sistem pengaturan sebanding dengan waktu yang terbaca oleh 

alat standar. Melalui pendekatan garis lurus didapat hubungan dari kedua waktu 

dalam bentuk: 

Angka 1.001 detik pada persamaan 9 merupakan kemiringan garis lurus, 

sedangkan angka 0.344 menyatakan waktu yang terbaca pada waktu kontrol saat 

waktu yang terbaca pada alat standar sama dengan nol. Koefisien determinasi 

adalah 1 artinya 100% variasi waktu kontrol sesuai dengan waktu yang terbaca 

pada alat standar 



b. Ketelitian Waktu Pengontro!ea! Deri Sistem 

Ketelitian dari sistem pengaturan waktu diskrit berbasis mikrokontroler 

dilkcukan secara bemlang untuk setiap pemilihan lamanya waktu yang akan 

dikontrol. Pengukuran dilakukan pada pemilihan waktu dari 30 menit sampai 270 

menit. Berdasarkan data hasil pengukuran pada tabel 5 maka dapat diungkapkan 

bahwa ketelitian rata-rata dari sistem penagturan waktu didapatkan 1,OO. Karena 

itu, ketelitian dari sistem pengaturan deskrit berbasis mikrokontroler termasuk 

sangat tinggi. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan baik secara grafik maupun 

analisis teori kesalahan secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan yang 

diinginkan dari penelitian ini telah dapat dicapai. Pertama, sistem telah mampu 

mengendalikan waktu suatu peristiwa melalui pemilihan enam belas selektor. 

Kedua, ketepatan dan ketelitian dari alat penunjuk waktu yang terdapat pada 

sistem pengaturan wahc termasuk tinggi. Ketiga, ketepatan dan ketelitian dari 

sistem pengaturan waktu berbasis mikrokontroler juga termasuk tinggi. 

Namun pada sistem pengaturan waktu diskrit ini masih ditemukan 

kelemahan pada penggunaan P3.7 dan P3.6 yang befingsi ganda. Akibatnya 

untuk pemilihan range 7 jam maka relay akan bekerja sesaat sehingga alat listrik 

yang dihubungkan akan on atau off. 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pernbahasan yang telah dilakukan 

terhadap sistern pengaturan waktu deskrit berbasis mikrokontroler dapat 

dikernukakan beberapa kesirnpulan dari penelitian ini yaitu : 

1. Ketepatan dari alat penunjuk waktu sistern pengaturan termasuk tinggi yang 

berada dalan rentangan 0,98973 sarnpai 0,99983 dengan persentase rata-rata 

ketepatan 99.7852 1 % dan persentase rata-rata kesalahan 0.2 1479 %. 

Ketelitian dari alat penunjuk waktu sistem pengaturan cukup tinggi dengan 

rata-rata ketelitian 0,99806. 

2. Ketepatan waktu pengontrolan dari sistern pengaturan waktu diskrit tinggi 

berkisar antara 0,99497 sarnpai 0,99994 dengan persentase rata-rata ketepatan 

99.90 13 1% dan persentase rata-rata kesalahan 0,98969%. Ketelitian dari 

sistern pengaturan juga tinggi dengan rata-rata ketelitian 1,OO. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan pernbahasan yang telah dilakukan dapat diungkapkan 

beberapa saran pada penelitian ini: 

I.  Penunjukan waktu dari sistem masih rnenggunakan seven segment, 

penunjukan waktu ini rnasih dapat dikembangkan rnenggunakan display lain 

seperti LCD.Penerapan sistern pewaktu ini dapat diaplikasikan ke sistern 
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Lampiran 2. Program Bahasa Assemly pada Mikrokontroler 

ORG 20H 

, Timer Controller 16 Selector , 
7 With Single Display , 
-- -- , 19 November 2005 By : Aan ; 

MOV P3,#FFH 
MOV PI,#FFH 

Start: MOV RO,#O ;detik 
MOV R1,#0 ;Sepuluh detik 
MOV R2,#0 ;menit 
MOV R3,#0 ;Sepuluh menit 
MOV R4,#0 ;Jam 
MOV R5,#0 ;Sepuluh jam 
RET 

SELECT: ACALL SCAN 
tunggu: ACALL NYALA 

J B  P3.6,tunggu 
CLR P3.6 
ACALL Start 

MULAI: ACALL NYALA 
ACALL CEK 
ACALL HlTG 
SJMP MULAl 

SCAN: MOV A,PI 
CJNE A,#I111111OB,spm 
MOV 28H,#5 ; 15 menit 
MOV R2,#5 
MOV 29H,#I 
MOV R3,#1 
CLR A 
RET 

spm: CJNE A,#I l l l l lOlB, lbm 
MOV 29H,#3 ;30 menit 
MOV R3,#3 

CLR A 
RET 

Ibm: CJNE A,#11111011B,tpm 
MOV 28H,#5 
MOV 29H,#4 



tpm: 

elm: 

epm: 

ssj : 

dj: 

dsj : 

MOV R2,#5 
MOV R3,M 
CLR A 
RET 
CJNE A,#IIIlOIIIB,elm 
MOV 30H,#I ; I  jam 
MOV R4,#1 
CLR A 
RET 
CJNE A,#1I1OI1IIB,epm 
MOV 29H,#3 ;1,5 jam 
MOV 30H,#I 
MOV R3,#3 
MOV R4,#I 
CLR A 
RET 
CJNE A,#IIOlIIIIB,ssj 
MOV 30H,#2 ;2 jam 
MOV R4,82 
CLR A 
RET 
CJNE A,#IOIIIIIlB,dj 
MOV 29H,#3 ;2,5 jam 
MOV 30H,#2 
MOV R3,#3 
MOV R4,#2 
CLR A 
RET 
CJNE A,#OIlIIIIIB,dsj 
MOV 30H,#3 ;3 jam 
MOV R4,#3 
CLR A 
RET 
MOV A,P3 
CJNE A,#I 1 1  11 1 lOB,tj 
MOV 29H,#3 ;3,5 jam 
MOV 30H,#3 
MOV R3,#3 
MOV R4,#3 
CLR A 
RET 
CJNE A,#l111I101B,tsj 
MOV 30H,M ;4 jam 
MOV R4,#4 
CLR A 
RET 
CJNE A,#ll l  l lOllB,ej  



;4,5 jam MOV 29H,#3 
MOV 30H,#4 
MOV R3,#3 
MOV R4,#4 
CLR A 
RET 

ej: CJNE A,#IIIIO111B,esj 
MOV 30H,#5 ;5 jam 
MOV R4,#5 
CLR A 
RET 

esj: CJNE A,# I I I0 I I I I B,lj 
MOV 29H,#3 ;5,5 jam 
MOV 30H,#5 
MOV R3,#3 
MOV R4,#5 
CLR A 
RET 

Ij: CJNE A,#11OIIIIIB,lsj 
MOV 30H,#6 ;6 jam 
MOV R4,#6 
CLR A 
RET 

Isj: CJNE A,#IOl 1 1 I I I B,enj 
SETB P3.6 
MOV 29H,#3 ;6,5 jam 
MOV 30H,#6 
MOV R3,#3 
MOV R4,#6 
CLR A 
RET 

enj: C N E  A,#OI I I I I I I B,SCAN 
SETB P3.7 
MOV 30H,#7 ;7 jam 

MOV R4,#7 . 

CLR A 

RET 

NYALA: NOP 
MOV R6,#32H 

LAMA: MOV A,RO 
MOV PO,A 
MOV P2,#OFEH 
ACALL TUNDA 
NOP 
MOV A,Rl 
MOV PO,A 



MOV P2,#OFDH 
ACALL TUNDA 
NOP 
MOV A,R2 
MOV PO,A 
MOV P2,#OFBH 
ACALL TUNDA 
NOP 
MOV A,R3 
MOV PO,A 
MOV P2,#OF7H 
ACALL TUNDA 
NOP 
MOV A,R4 
MOV PO,A 
MOV P2,#OEFH 

ACALL TUNDA 
MOV A,R5 
MOV PO,A 
MOV P2,#ODFH 
ACALL TUNDA 
DJNZ R6,LAMA 
RET 

CEK: NOP 
MOV A,26H 

SUBB A,RO 
CJNE A,#O,LWT 
CLR A 
MOV A.27H 
SUBB A,RI 
CJNE A,#O,LWT 
CLR A 
MOV A,28H 
SUBB A,R2 
CJNE A,#O,LWT 
CLR A 
MOV A,29H 
SUBB A,R3 
CJNE A,#O,LWT 
CLR A 
MOV A,30H 
SUBB A,R4 
CJNE A,#O,LWT 
CLR A 
MOV A,31H 
SUBB A,R5 



CJNE A,#O,LWT 
SETB P3.6 
CLR P3.7 

LWT: NOP 
RET 

HITG: NOP 
JB P3.6,LANGS 

NAIK: INC RO 
CJNE RO,#IO,LANGS 
MOV RO,#O 
INC R1 
CJNE RI,#6,LANGS 
MOV R1,#0 
INC R2 
CJNE R2,#IO,LANGS 
MOV R2,#0 
INC R3 
CJNE R3,#6,LANGS 
MOV R3,#0 
INC R4 
CJNE R4,# I0,LANGS 
MOV R4,#0 
INC R5 
CJNE RS,#6,LANGS 
MOV R5,#0 

LANGS: RET 

TUNDA: MOV R7,#00H 
LOOP: NOP NOP NOP NOP 

NOP NOP NOP 
INC R7 
nop nop 
CJNE R7,#FFH,LOOP 
RET 

END 







Tabel 3c. Data Hasil Analisis Ketelitian dari Alat Penunjuk Waktu Sistem Pengaturan 



Lampiran 4 : ketepatan dan Ketelitian Pengontrol waktu 

Tabel 4. Data Analisis Ketepatan Dari Sistem Pengaturan Waktu Diskrit Berbasis Mikrokontroler 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 AS (dt) 

1799 

3598 

5407 

7196 

8955 

10794 

12593 

14393 

16194 

17996 

Rata-rata 

tdesain (mt) 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

240 

270 

300 

tukur (dt) 

1800 

3600 

5400 

7200 

9000 

10800 

12600 

14400 

16195 

18000 

tdesain (dt) 

1800 

3600 

5400 

7200 

9000 

10800 

12600 

14400 

16200 

18000 

0.0009869 

kesalahan 

0.000556 

0.000556 

0.00 1295 

0.000556 

0.005025 

0.000556 

0.000556 

0.000486 

0.000062 

0.000222 

0.09869 

% ketepatan 

0.05559 

0.05559 

0.12946 

0.05559 

0.5025 1 

0.05559 

0.05559 

0.04863 

0.006 1 8 

0.02223 

0.99901 99.90 13 1 

Ketepatan 
relatif 

0.99944 

0.99944 

0.99871 

0.99944 

0.99497 

0.99944 

0.99944 

0.9995 1 

0.99994 

0.99978 

% Ketepatan 

99.94441 

99.9444 1 

99.87054 

99.94441 

99.49749 

99.9444 1 

99.94441 ' 

99.95 137 

99.99382 

99.97777 
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