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ABSTRACT 

Time controller instrument is very important to control on and oflcondition of 
an event such as electronic equipment. Development of this time controller was 
conducted to get an accuracy and precision system. The general purpose of this 
research was to develop a design and to derermine of static characteristics of discrete 
time controller with 16 selectors. The specifically purposes of research were to 
determine accuracy and precision of time display tool, to determine accuracy and 
precision of time control of this system. This research could be classz~ed into 
laboratory experiment. The data collection technique used direct and indirect 
measurement. The data was analyzed by using graph technique and error theoiy 
analysis. Based on data analysis was founded two main results of this research as 
follow: I). Accuracy of time display tool was high in interval 0.989 until 0.999 with 
average accuracy percentage 99.785 % and average error percentage 0.215 %. 
Precision of time display of system was enough high with average precision 0.998; 
2). i%e accuracy time control of discrete time controller system was high with 
percentage @om 99.497 % until 99.994 % with average percentage of accuracy was 
99.901 % and percentage of average was 0.989%. On the other hand precision of 
discrete time controller system was also high with average ofprecision was 1.00. 

Key Word: Controller system, time selector, microcontroller, accuracy, precision 

Sistem kontrol berperan penting dalam melakukan pengaturan berbagai 

besaran fisis seperti energi, materi dan waktu. Pengontrolan yang dilakukan bewariasi 

dan bersifat kompleks, berdasarkan tujuan dan fungsi yang diharapkan. Sistem 

pengontrolan sering diterapkan dalam kegiatan industri, komunikasi, kedokteran dan 

sebagainya. Pada bidang industri keberadaan sistem pengontrolan bermanfaat dalam 

meningkatkan hasil produksi, peningkatan mutu, mengefektifkan tenaga kerja dan 

menciptakan suasana kerja yang lebih aman (Ridwan : 1999). 



Salah satu sistem pengontrolan yang penting dalam kehidupan adalah sistem 

pengaturan waktu. Tujuan dari sistem pengaturan waktu adalah menginginkan suatu 

kejadian yang berhubungan dengan waktu. Adapun maksud dari kejadian disini 

adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan mengaktifkan dan tidak 

mengaktifkan suatu peralatan elektronika atau peralatan lainnya. Pengaturan waktu 

suatu proses atau peristiwa sudah menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian manusia, 

khususnya dalam penerapan yang berkaitan dengan otomatisasi suatu sistem. 

Sistem pengaturan waktu merupakan sistem yang behngsi  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). 

Sistem pengaturan waktu yang memakai rangkaian elektronika disebut 

dengan timer. Timer berguna untuk melakukan perhitungan selang waktu yang 

berguna untuk menentukan kapan suatu alat dimatikan atau dihidupkan. Pengaturan 

waktu menggunakan timer dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti 

pada rumah tangga, industri, pertanian, dan bidang lainnya. Dalam bidang industri, 

pengaturan waktu bermanfaat untuk mengefektifkan tenaga kerja dan untuk 

menjalankan mesin secara otomatis sehingga efisiensi kerja lebih baik. Sementara itu 

pada rumah tangga, pengaturan waktu dapat digunakan mengendalikan berbagai 

peralatan rumah tangga yang berbasis elektronika seperti mesin cuci, alat pemanas, 

setrika listrik, sound sistem, pesawat televisi, penyiraman tanaman dan sebagainya. 

Rangkaian elektronika yang sering diaplikasikan sebagai pengaturan waktu 

hidup atau matinya suatu peralatan elektronika pada umumnya bekerja menggunakan 

prinsip penundaan waktu. Secara umum rangkaian penunda waktu sering dibangun 

mengunakan pewaktu IC 555 atau rangkaian logika. Namun dalam prakteknya 

penggunaan pewaktu IC 555 dan rangkaian logika mempunyai beberapa kelemahan 

seperti bentuk rangkaian yang cukup rumit dan komponen yang digunakan cukup 

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



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 sebagainya yang terpadu dalam sebuah keping IC 

(Agfianto: 2002). Mikrokontroler merupakan alat kontrol yang fleksibel yang mudah 

dibawa kemana-mana, dapat diprogram ulang, dan lebih sederhana dalam rangkaian. 

Disamping itu 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 karalcteristik 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 cam 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. Berdasarkan latar belakang 

masalah, dapat dirumuskan pennasalahan penelitian ini yaitu " Apakah sistem 

pengaturan waktu diskrit enam belas selektor berbasis mikrokontroler AT89C51 

dapat mengontrol waktu hidup dan mati peralatan listrik arus bolak balik secara tepat 

dan teliti?" 

Secara umum tujuan dari penelitian adalah untuk mengembangkan suatu 

desain dari sistem pengaturan waktu diskrit enarn belas selektor berbasis 

mikrokontroler dan menentukan karakteristik statiknya. 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, dan 

2). Menentukan ketepatan dan ketelitian waktu pengontrolan dari sistem pengaturan 

waktu diskrit enam belas selektor berbasis mikrokontroler. 

METODE PENELITIAN 

Desain sistem pengaturan waktu deskrit berbasis mikrokontroler terdiri dari dua 

bagian yaitu perangkat keras (hardware) dan 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 bekeja sesuai dengan yang diharapkan. Kedua desain ini 

dikombinasikan sehingga dapat 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, mikrokontroler, rangkaian display 

menggunakan 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 

berfungsi untuk memilih selang waktu kontrol yang diinginkan. Dalam sistem ini 

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

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



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

untuk memberikan sinyal dari mikrokontroler ke masukan rangkaian komparator 

yang befingsi untuk membandingkan tegangan masukan dengan suatu tegangan 

referensi. Sama 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 befingsi sebagai saklar pemilih range sama dengan pin lainnya pada P1 dan 

P3. Namun setelah range dipilih maka P3.6 dan P3.7 masing-masing akan befingsi 

sebagai tombol start dan pemberi sinyal dari mikrokontroler ke masukan komparator. 

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

komparator melalui sebuah saklar. Saklar ini digunakan untuk pemilihan 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 1 : 

Catu Daya Teregulasi 

I Aplikasi I 
Gambar 1. 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 pernogram lainya yang kompatibel. 

Dalam penelitian bahasa pemograman yang digunakan adalah bahasa Assembly yang 

ditulis menggunakan software Read51. 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 

melalui beberapa tahap. Tahap 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. Clear tampilan seven segment, 

mulai hitung waktu, 7. Cek apakah perhitungan waktu telah sama dengan range yang 

dipilih, teruskan perhitungan jika belum, dan 9. Selesai. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data 

meliputi alat ukur waktu seperti stopwatch dan jam digital untuk mengkalibrasi 

pengukuran waktu dan waktu kontrol sistem. Disamping itu diperlukan komponen 

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

menentukan ketepatan dalam pengukuran perlu dilakukan kalibrasi dengan alat ukur 

standar dan melakukan pengukuran terhadap komponen yang digunakan. Untuk 

menentukan ketelitian dilakukan pengukuran beberapa kali. 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

secara pengukuran. 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 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 pada 

display dan waktu kontrol. 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. 



Data yang didapat dari hasil pengukuran dianalisis secara grafik dan statistik. 

Tujuan utama dari grafik adalah untuk memberikan kesan visual dari hasil. Dalam 

praktek fisika, grafik memiliki tiga kegunaan utama 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 dalarn bentuk grafik. Plot terhadap data 

dilakukan menggunakan program microsol? 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. 

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). 

Ketepatan relatif (relative accuracy) dari suatu sistem pengukuran dapat 

ditentukan melalui kesalahan menggunakan persamaan : 

Pada persamaan 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 (2) 

Ketelitian dari suatu pengukuran adalah suatu kuantitas atau angka yang 

menunjukkan berapa dekatnya hasil dari set pengukuran berulang dari variabel 



b. Ketelitian Waktu Pengontrolan Dari Sistem 

Ketelitian dari sistem pengaturan waktu diskrit berbasis mikrokontroler 

dilakukan secara berulang 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 pengaturan waktu didapatkan 1,OO. Karena itu, 

ketelitian sistem pengaturan deskrit berbasis mikrokontroler termasuk sangat tinggi. 

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 waktu 

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. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap sistem 

pengaturan waktu deskrit berbasis mikrokontroler dapat dikemukakan dua 

kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, ketepatan dari alat penunjuk waktu 

sistem pengaturan termasuk tinggi yang berada dalam rentangan 0,989 sampai 0,999 

dengan persentase rata-rata ketepatan 99.785 % dan persentase rata-rata kesalahan 

0.21 5 %. Ketelitian dari alat penunjuk waktu sistern pengaturan cukup tinggi dengan 

rata-rata ketelitian 0,998. Kedua, ketepatan waktu pengontrolan sistem pengaturan 

waktu diskrit tinggi berkisar antara 0,995 sampai 0,999 dengan persentase rata-rata 

ketepatan 99.901% dan persentase rata-rata kesalahan 0,989%. Ketelitian dari sistem 

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