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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Prinsip Kerja 

Perancangan Safety Board terdiri dari beberapa modul yang terintegrasi 

menjadi sistem Safety Board. Sistem Safety Board ini terbagi menjadi dua yaitu 

pengiriman data paparan radiasi dari komputer BK-3 di Gedung Reaktor dan 

display papan penampil keselamatan kerja. Dalam Kerja Praktek ini sistem yang 

akan dibuat adalah display papan keselamatan kerja. Sistem ini berupa display 

seven segment yang menampilkan informasi keselamatan kerja di PSTA-BATAN 

Yogyakarta. Informasi yang dimaksud adalah tanggal sekarang, tanggal terakhir 

terjadi kecelekaan, counter hampir celaka, dan counter jumlah kecelakaan.  

Data tanggal sekarang pada sistem ini diperoleh dari GPS (Global 

Positioning System) sedangkan counter hampir celaka dan counter jumlah 

kecelakaan diperoleh dari update yang dilakukan operator dari PC jika terjadi 

kecelakaan. Semua data tersebut akan diolah oleh di microcontroller yang 

kemudian diinformasikan atau ditampilkan ke seven segment. Prinsip kerja dari 

sistem ini ditunjukkan pada Gambar 4.1, dengan penjelasan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Blok Diagram Sistem Safety Board



41 
 

1. Data tanggal sekarang dengan format (dd-mm-yyyy) diperoleh dari data 

GPS. Format data yang digunakan dalam GPS adalah Protokol NMEA 

0183. 

2. Untuk mendapatkan data dari GPS digunakan virtual COM yaitu port 

microcontroller yang diubah fungsinya menjadi port receiver komunikasi 

serial. 

3. Data counter hampir celaka, counter tanpa kecelakaan dan counter 

kecelakaan kerja, diperoleh dari update data yang dilakukan operator 

dari PC jika terjadi kecelakaan kerja.  

4. Untuk dapat meng-update ke-3 informasi tersebut microcontroller 

memerlukan pengatur level tegangan IC max232 agar dapat sinkron 

dengan PC operator.  

5. Untuk memudahkan peng-update-an data maka sistem ini juga 

dilengkapi dengan komunikasi serial RS-232.  

6. Data dari tanggal terakhir kecelakaan kerja diperoleh jika operator meng-

update counter kecelakaan kerja maka tanggal sekarang akan di 

tampilkan di segment tanggal terakhir kecelakaan kerja. 

7. Pengolahan data yang akan di informasikan ke sistem penampil 

keselamatan kerja secara keseluruhan diolah oleh microcontroller 

module.   

8. Display sistem penampil keselamatan kerja menggunakan seven segment 

common anoda yang berukuran 3 inci. 
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4.2 Persiapan Perancangan Layout PCB 

4.2.1 Analisa Perancangan 

 Pembuatan safety board membutuhkan analisa perancangan, agar dapat 

menentukan dimensi dari safety board sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor 

yang menentukan dimensi atau ukuran safety board diantaranya adalah ukuran 

seven segment yang dipakai dan penempatan komponen. Karena semakin besar 

seven segment yang dipakai maka semakin besar pula PCB yang digunakan. 

Begitu juga peletakan komponen yang digunakan, akan mempengaruhi layout 

PCB, maka dari itu untuk meminimalisir dua hal tersebut dibutuhkan analisa 

terhadap ukuran seven segment dan tata letak komponen. 

 Dalam Kerja Praktek kali ini seven segment yang dipakai berukuran 3 

inci atau sekitar 7,62 cm, sedangkan untuk peletakan komponen akan 

diperhitungkan saat pembuatan layout PCB di software Altium Designer. Karena 

pada saat pembuatan layout PCB baru bisa diketahui jalur yang efektif untuk 

meletakkan komponen. Safety board ini terdiri dari Microcontroller module dan 

Seven Segment Module.  

 

1. Microcontroller Module  

 

Gambar 4.2 Blok Diagram Microcontroller Module 
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 Untuk membuat microcontroller module atau biasa disebut minimum 

system paling tidak dibutuhkan sistem clock dan reset. walaupun pada beberapa 

microcontroller sudah menyediakan sistem clock internal, sehingga tanpa 

rangkaian eksternal pun microcontroller sudah beroperasi. Minimum system yang 

akan dibuat pada Kerja Praktek ini selain menggunakan clock external dan reset 

akan ditambhahkan modul max232 untuk komunikasi USART dan IC Regulator 

untuk supply tegangan module +5V seperti yang diperlihatkan blok diagram 

Gambar 4.2 yang berada di halaman sebelumnya. Fungsi dari tiap blok bisa dilihat 

pada Tabel 4.1 berikut ini: 

 

Tabel 4.1 Fungsi Tiap Blok Microntroller 

No. Blok Fungsi 

1. Atmega 8 Chip microcontroller 

2. Crystal Clock external chip microcontroller 

3. Reset Reset program microcontroller 

4. Regulator +5V Sebagai sumber tegangan untuk 

rangkaian microcontroller module 

5. Virtual COM Port receiver data dari GPS 

6. Max232 Komunikasi serial dengan PC  
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2. Seven Segment Display Module   

 

Gambar 4.3 Blok Diagram Seven Segment Display Module 

 Seven segment display module terdiri dari pengolah data serial shift 

register 4094, driver arus ULN 2003, resistor, dan seven segment seperti blok 

diagram Gambar 4.3 di atas. Pengolah data serial yang dimaksud yaitu ic shift 

register tipe 4094 dan driver arus tipe ULN 2003 masing-masing sebanyak 26 

buah. 

 Kemudian seven segment yang digunakan berjumlah 26 buah, yaitu 16 

buah untuk display tanggal sekarang dan tanggal terakhir kecelakaan masing 

masing 8 buah. 8 buah untuk display counter kecelakaan dan display counter hari 

tanpa kecelakaan masing-masing 4 buah. 2 buah lagi untuk display counter 

hampir celaka, jumlah total keseluruhan adalah 26 buah. Jadi tiap 1 digit seven 

segment dirangkai dengan 1 buah ic shift register 4094, 1 buah ULN 2003, dan 8 

buah resistor. Alokasi komponen module seven segment display dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 Alokasi Komponen Modul Seven Segment Display 

No Fungsi 

IC 

4094 

ULN 

2003 

Seven 

Segment 

Resistor 

1. Display tanggal sekarang 8 8 8 64 

2. Display tanggal terakhir kecelakaan 8 8 8 64 

3. Display counter hampir celaka 2 2 2 16 

4. Display counter kecelakaan 4 4 4 32 

5. display counter tanpa kecelakaan 4 4 4 32 

Jumlah Total Komponen (Buah) 26 26 26 208 

 

 

4.2.2 Spesifikasi Hardware 

1. Microcontroller module  

 Alasan mengapa Atmega 8 sebagai chip microcontroller dari hardware 

yang akan dibuat adalah harganya yang lebih murah dibandingkan chip 

microcontroller yang lainnya di samping itu tidak diharapkan terjadinya 

pemborosan port.  Untuk komunikasi USART dan virtual COM dibutuhkan 3 port 

juga, yaitu 2 port untuk RX dan TX dan 1 port sebagai virtual COM, total 

keseluruhan port yang dipakai adalah 12 port belum termasuk Vcc, GND, Avcc, 

dan Areff.  

 Chip atmega 8 memiliki 28 port dan diperlukan 9 port dari 

microcontroller untuk mengontrol beberapa display seven segment secara serial, 

Cara pembagiannya port nya yaitu 3 port digunakan untuk kontrol display tanggal 
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sekarang, 3 port selanjutnya digunakan untuk display tanggal terakhir kecelakaan 

dan hampir celaka, dan seterusnya. Alokasi port microcontroller akan 

diperlihatkan pada Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 Alokasi Port Microcontroller 

  

 

 Adapun daftar komponen yang dibutuhkan dan jumlah satuan dalam 

buah untuk membuat microcontroller module ini diperlihatkan pada Tabel 4.4 

berikut ini: 

No Fungsi 

Jumlah 

Port 

Keterangan 

1. 

Display tanggal sekarang dan tanggal 

terakhir kecelakaan 

3 port 

Port C5, C4, C3 ke 

segment display 

2. Crystal 2 port Xtal 1 & 2 

3. 

Display tanggal terakhir kecelakaan 

dan display counter hampir celaka 

3 port 

Port B5, B4, B3  ke 

segment display 

4. 

Display counter kcelakaan dan 

display counter tanpa kecelakaan 

3 port 

Port B2, B1, B0  ke 

segment display 

5. RX 1 port 

Port D0 ke Rout 

Max232 

6. TX 1 port 

Port D1 ke Tin 

Max232 

7. Virtual COM 1 port Port D4 ke GPS 
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Tabel 4.4 Bill Of Material microcontroller module 

No. Nama Komponen Nilai/Ukuran Jumlah 

1. Chip Atmega 8 - 1 

2. Crystal 11.0592 MHz 1 

3. Capasitor  33pF 2 

4. Resistor  10k 1 

5. Elco A 10uF/16V 1 

6. IC Max232 - 1 

7. Elco B 1uF/16V 4 

8. LM 7805 - 1 

9. Capasitor  100nF 1 

10. Elco  C 100uF/16V 1 

11. Elco D 470uF/16V 1 

12. Header 1 1x6 3 

13. Header 2 1x3 2 

14. Header 3 1x2 1 

  

 

 Skematik lihat Gambar 1 di lampiran 1 Skematik Rangkaian Minimum 

Sistem. 

2. Seven Segment Display Module  

 Seven segment display module merupakan modul yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi yang sebelumnya telah diolah oleh micro, Display 

menggunakan seven segement 3 inci. Data dari microcontroller dikirim secara SPI 
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(Serial Pheriperal Interface) untuk menghemat port microcontroller, karena 

hanya membutuhkan 3 port untuk bisa mengontrol beberapa display seven 

segment.  

 Sebagai penerima data Serial dari microcontroller, Seven segment 

module membutuhkan IC shift register sebagai decoder yang dapat mengkonversi 

data serial menjadi paralel. Supaya driver dapat menampilkan informasi yang 

dimaksud. Disamping itu untuk mendapatkan kecerahan pada seven segment 

dibutuhkan driver arus agar tiap segment sesuai dengan kecerahan yang 

diinginkan. Dalam hal ini dibutuhkan komponen IC ULN2003 untuk driver arus 

tersebut juga dibutuhkan resistor yang digunakan sebagai pembatas arus agar 

tidak merusak seven segment. 

 Daftar komponen yang dibutuhkan untuk membuat seven segment 

display module akan diperlihatkan pada Tabel 4.5 berikut ini: 

 

Tabel 4.5 Bill Of Material Seven Segment Display Module 

No. Nama Komponen Nilai/Ukuran Jumlah (Buah) 

1. Seven Segment 3 Inci 26 

2. IC Shift Register 4094 - 26 

3. IC ULN2003 - 26 

4. Resistor A 680 ohm 182 

5. Resistor B 820 ohm 26 
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 Skematik lihat Gambar 2, 3, 4 di lampiran 1 Skematik Rangkaian 

Minimum Sistem. 

 

4.3 Perancangan Layout PCB 

 Sebelum  kita  memulai  mengerjakan  project,  kita  diharuskan  untuk  

membuat  sebuah bundel project yang berisikan sebuah file schematic, PCB dan 

sebuah library (optional) Untuk membuat project baru langkah-langkah yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuat project baru bisa melalui Pilih File - New - PCB Project 

pada Menu.  Atau pilih Printed Circuit Board Design pada Pick a Task 

(Gambar 4.4) Section dari task  view  (View - Tasks),  kemudian  klik 

New Blank PCB Project. 

 

 

Gambar 4.4 Pick A Task 

 

2. Kemudian  akan  muncul  tampilan  file  dari  project  yang  baru.  PCB 

Project.PrjPCB, akan tetapi project  tersebut  masih  kosong  belum  

terdapat dokumen apapun (Gambar 4.5). 
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Gambar 4.5 File Project Microcontroller 

 

3. Ubahlah nama file tersebut (selalu diikuti dengan .PrjPCB) dengan 

memilih File - Save  Project  As, lalu pilih dimana  file  tersebut  akan  

ditempatkan  di  dalam Harddisk. Buatlah nama file tersebut dengan  

nama yang sesuai dengan project yang dikerjakan akan memudahkan 

dalam pengerjaan project, lalu tekan Save. 

 

4.3.1 Membuat Rangkaian Skematik 

1. Klik  File - New - Project - PCB Project,  atau  klik  kanan pada file 

project pada worksheet Add New Project - Schematic. Kemudian pada  

layar  akan  muncul  tampilan  Worksheet  Schematic dengan  nama 

Sheet1.SchDoc.  File  ini  akan  secara  otomatis  masuk  kedalam  

project  yang sebelumnya telah dibuat. Nama dokumen tersebut (selalu 

diikuti dengan .SchDoc), lalu file disimpan ke hardisk (Gambar 4.6). 
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Gambar 4.6 File Project Skematik 

 

2. Sebelum  menggambar  rangkaian  pada  worksheet  schematic,  yang  

harus  diperhatikan adalah  ukuran  dokumen  yang  sedang  digunakan,  

agar  memudahkan  anda  pada  saat mencetak lembar kerja. 

3. Pada menu Design - Document Options, lalu muncul kotak dialog 

Document Options Seperti terlihat pada Gambar 4.7 berikut. 

 

 

Gambar 4.7 Document Option 
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4. Pada  pembuatan microcontroller module ini yang ukuran kertas yang 

digunakan adalah ukuran A4. Pada  Tab  Sheet  Options,  pada box 

Standard  Styles dipilih A4 Style. 

 

4.3.2 Menempatkan Komponen 

1. Untuk menampilkan panel Libraries, Tab Libraries terletak pada pojok 

kanan software. Kemudian untuk mencari komponen yang diperlukan 

tulis nama atau tipe komponen pada text box Libraries, Misalkan untuk 

mencari atmega 8, tulis atmega 8 pada text box untuk pencarian 

komponen kemudian klik Place Atmega 8. Seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.8. 

  

Gambar 4.8 Search Libraries dan Place Component 

 

2. Setelah komponen berhasil diletakkan di lembar kerja Pada Dialog 

Properties (Gambar 4.9),  ubahlah  nama  Designator U? menjadi  U1.  

Kemudian tipe footprint yang akan dipakai untuk mewakili kaki 
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komponen pada PCB. Nama model yang dipilih adalah ATmega8-16PC 

atau ATmega8-16PI karena atmega 8 yang dipakai bukan komponen 

SMD. Lalu field lainnya tetap pada default lalu OK untuk menutup kotak 

dialog. 

 

  

Gambar 4.9 Component Properties 

 

4.3.3 Compile Project 

1. Rangkaian skematik microcontroller module yang sudah siap untuk 

dibuat jalur layout PCB dan diletakkan sesuai keinginan diperlihatkan 

oleh Gambar 4.10 berikut ini. 

 

 

Gambar 4.10 Skematik Microcontroller Module 
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2. Setelah menjadi skematik seperti diatas maka terlebih dahulu harus 

dicompile untuk mengetahui apakah terjadi error pada skematik yang 

dibuat. Klik pada toolbar Project-Compile PCBProject “Nama Project”. 

PcbPrj jika terdapat error maka akan tampil pemberitahuan tentang 

informasi penyebab error ditunjukkan Gambar 4.11 berikut ini. 

 

Gambar 4.11  Error Message 

 

4.3.4 Desain Layout PCB  

1. untuk memindahkan hasil skematik ke PCB editor dalam project harus 

membuat PCB blank atau  dokumen PCBdocument.PcbPrj lalu di Save 

ke dalam project yang sama agar terbaca saat pemindahan file skematik 

ke PCB editor. 

2. Cara membuat PCB blank bisa dengan wizard atau juga bisa 

menambahkan project manual. Dalam pembuatan layout PCB pada kali 

ini adalah menambahkan project secara manual. 

3. Untuk membuat PCB document secara manual klik File-New-PCB secara 

otomatis document akan ditambahkan dalam project. Seperti pada 

Gambar 4.12 berikut ini. 
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Gambar 4.12 File Project Layout PCB 

 

4. Setelah itu Double klik pada dokumen skematik untuk memulai 

pemindahan. Pada toolbar klik Design-Update (Gambar 4.13) kemudian 

akan muncul informasi mengenai jalur dan komponen apa saja yang di-

update (Gambar 4.14). Kemudian klik Validate Changes setelah validasi 

selesai klik Execute Changes yang artinya gambar skematik sudah di-

update ke PCB editor dan siap untuk di layout PCB. 

 

 

Gambar 4.13 Update Skematik ke Project Layout PCB 
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Gambar 4.14 Dialog Updates 

 

4.3.4 Membuat Library Footprint  Baru 

 Dalam pembuatan layout PCB untuk project Kerja Praktek ini Footprint 

yang disediakan oleh Altium Designer 6 ada beberapa untuk komponen seperti 

misalnya seven segment, kapasitor elco, dan lain-lain. maka dari itu footprint dari 

komponen tersebut harus dibuat manual. Untuk memulai pembuatan footprint 

pertama-tama yang harus dibuat adalah file Integrated Library.LibPkg (format file 

untuk libraries. 

1. Untuk membuat library baru File – New – Project – Integrated Library 

kemudian dalam Worksheet Project akan tampil file 

Integrated_Library1.LibPkg seperti Gambar 4.15 berikut ini. 
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Gambar 4.15 New Libraries 

 

2. Kemudian ditambahkan project PCB Library yaitu lembar kerja untuk 

membuat footprint (format file selalu diikuti .PCbLib). seperti Gambar 

4.16 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.16 Footprint Sheet  

3. Setelah itu akan tampil lembar kerja seperti Gambar 4.17, ukuran satuan 

pada lembar kerja ini adalah mils (1000 mils = 1 inci). 
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Gambar 4.17 Lembar Kerja  

 

4. Kemudian layer untuk membuat bentuk footprint komponen dipilih Top 

Overlay (warna kuning). Terletak di pojok kiri bawah lembar kerja 

(Gambar 4.18). barulah dimensi footprint bisa digambar dengan 

menggunakan Lines yang ada pada toolbar (Gambar 4.19). 

 

 

Gambar 4.18 Top Overlay 

 

 

Gambar 4.19 Place Line 

 

5. Untuk menggambar footprint komponen diperlukan pengetahuan tentang 

datasheet komponen agar tahu dimensi dari komponen tersebut, Maka 
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hal yang pertama dilakukan adalah mencari sesuai dimensi real-nya di 

library Altium, apabila dimensi footprint tidak ada dalam library maka 

dibuat sendiri sesuai dengan kondisi real komponen. Dimensi footprint 

yang akan dibuat diperlihatkan oleh Gambar 4.20 brikut ini. 

 

 

Gambar 4.20 Dimensi Seven Segment 

 

6. Gambar 4.21 berikut ini adalah footprint seven segment yang telah dibuat 

berdasarkan dimensi yang ada pada datasheet. 

 

 

Gambar 4.21 Footprint Seven Segment 
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4.3.5 Layout PCB 

 Dalam pembuatan layout PCB yang perlu diperhatikan adalah dimensi 

footprint tiap komponen dengan yang real. Yang dimaksud dimensi yaitu meliputi 

ukuran (panjang dan lebar) komponen, ukuran kaki komponen, dan jarak antar 

kaki komponen. Untuk pembuatan layout PCB dalam project Kerja Praktek ini 

komponen khusus, misal IC regulator dan kaki header sisir yang kakinya cukup 

besar diberikan lubang yang lebih besar dan Pad (area solder) yang lebih luas 

daripada komponen lainnya. Untuk pembuatan layout PCB langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran yang disediakan inci dan milimeter yang dipakai adalah 

milimeter, pada menu toolbar Design-Board Option setelah itu 

Measurement Unit isi dengan Metric (Gambar 4.22). 

 

 

Gambar 4.22 Board Options 

 



61 
 

2. Mengatur Pad, lubang kaki komponen, lebar jalur PCB, dan sebagainya 

akan dilakukan dengan mengatur rule PCB editor.  

3. Pertama-tama mangatur Clearance (jarak minimum antara jalur layout 

PCB dengan pad) seperti yang ditunjukkan pada nilai minimal yang 

dipakai adalah 0,5 – 0,7 mm (Gambar 4.23). 

 

Gambar 4.23 Rule Clearance 

 

4. Kemudian mengatur rule tentang lebar minimal, Preffered atau medium, 

dan maksimal dari jalur layout PCB, dengan memlih menu Width pada 

editor rule. Akan tetapi lebar default yang dipakai sebagi acuan adalah 

lebar minimal. Lebar jalur yang dipakai adalah 1 mm, 1,5 mm, dan 3 mm 

seperti Gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 Width Rule 

 

5. Mengatur diameter pad dan hole jika terpaksa menggunakan jumper saat 

manual routing. Ukuran diameter pad yang digunakan adalah 2.5 mm 

dan hole minimal 0.8 mm. lebih jelasnya akan diperlihatkan oleh Gambar 

4.25. 

 

Gambar 4.25 Via Routing 

6. Mengatur hole (lubang kaki komponen) bisa diatur di rule editor pada 

bagian Holes Size kemudian diameter hole diubah menjadi 0,9 mm dan 

masksimal 2,54 mm. 
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Gambar 4.26 Hole Size 

 

 Proses layout PCB dilakukan dengan manual routing dikarenakan jika 

menggunakan mode autorouting hasil dari layout PCB akan terlalu banyak jumper 

dan jalur layout PCB-nya yang kurang bagus.  


