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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam sistem perancangan ini awal mula dilakukan pemasangan sensor 

getar SW-420 untuk mendeteksi apakah pemohon SIM C menabrak/menyenggol 

patok, serta pemasangan sensor ultrasonik HC-SR04 yang akan ditempatkan pada 

lintasan uji keseimbangan yang digunakan untuk menghitung kecepatan kendaraan 

pemohon SIM C apakah melebihi kecepatan yang sudah ditentukan atau tidak. 

Setelah pemasangan sensor dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pemrograman 

pada mikrokontroler Arduino, program yang dibuat menggunakan Bahasa 

pemrograman C/C++. Program yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan 

perancangan sistem ini berfungsi untuk menyelaraskan perangkat input dan 

perangkat output agar perangkat input dapat dipantau Arduino dan perangkat output 

dapat dikendalikan oleh Arduino. Kemudian Arduino menunggu masukan dari 

perangkat input (sensor getar SW-420 dan sensor ultrasonik HC-SR04) untuk 

memulai aktifitas modul kontrol ini. 

Pada saat sensor mendeteksi adanya pelanggaran pada patok/tiang yang 

dilakukan oleh pemohon SIM C maka sensor SW-420 yang telah terpasang pada     

mikrokontroler Arduino. Begitu pula pada sensor ultrasonik HC-SR04, cara kerja 

sensor ultrasonik HC-SR04 pada perancangan sistem ini adalah untuk mengukur 

kecepatan kendaraan saat melintas (khusus lintasan uji keseimbangan), dimana 
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penempatan sensor ultrasonik HC-SR04 ditempatkan pada garis start dan pada 

garis finish. Jadi, ketika sensor ultrasonik HC-SR04 pada garis start mendeteksi 

adanya pengendara yang melintas, sensor ini akan mengirimkan data ke Arduino 

kemudian mengaktifkan waktu, selanjutnya ketika sensor ultrasonik HC-SR04 pada 

garis finish mendeteksi adanya pengendara yang melintas, sensor ini akan 

mengirimkan data ke Arduino Mega2560 kemudian akan menghentikan waktu. 

Dari hasil penghitungan waktu inilah akan diketahui berapa kecepatan kendaraan 

pemohon SIM C saat melintas, misalnya waktu tempuh yang diperoleh selama 3 

detik dalam jarak 20 meter maka kecepatannya adalah 6,6 m/s atau 24 km/jam.  

Pada sistem ini Arduino Mega2560 berfungsi sebagai pengolah data yang 

diterima dari perangkat input. Kemudian Arduino Mega2560 akan mengirimkan 

data yang dikelola ke komputer secara serial dan komputer akan menampilkan 

banyaknya pelanggaran yang di deteksi oleh sensor, menampilkan kecepatan 

kendaraan saat melintas dan menampilkan lulus atau tidaknya pemohon SIM C 

yang digunakan dengan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. 

 

3.2 Model Perancangan 

Pada perancangan ini penulis menggambarkan perancangan sistemnya 

seperti pada gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Perancangan sistem 

Dari gambar 3.1 diatas didapatkan bahwa setiap bagian memiliki tugas 

berbeda-beda seperti berikut : 

1. Sensor Getar SW-420 

Sensor ini merupakan sensor yang bereaksi terhadap getaran dari berbagai 

sudut. Pada kondisi statis/tanpa getaran, sensor ini berfungsi seperti saklar yang 

berada pada kondisi menutup (normally closed) dan bersifat konduktif, sebaliknya 

pada kondisi terpapar getaran, saklar akan membuka/menutup dengan kecepatan 

pengalihan (switching frequency) proporsional dengan kekerapan getaran. Sensor 

ini dapat dikalibrasi/diatur tingkat sensitifitasnya dengan cara memutar 

potentiometer (variable resistor) yang terpasang di modulnya sendiri. 

2. Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Pada perancangan sistem ini sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan sebagai 

pengukur kecepatan kendaraan pada saat melintas. Sistem sensor ultrasonik HC-

SR04 didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat 

dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. 
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Jadi sensor ultrasonik HC-SR04 yang pertama (start) ini nanti akan mendeteksi 

kendaraan terlebih dahulu, sesuai dengan program yang telah dibuat jika sensor 

mendeteksi kendaraan berada pada range jarak lebih dari 10 cm dan lebih kecil dari 

50 cm, maka program akan mulai menjalankan waktu (s). Begitu pula sensor 

ultrasonik HC-SR04 yang kedua (finish) ini nanti mendeteksi kendaraan berada 

pada range  jarak lebih dari 10 cm dan lebih kecil dari 50 cm, maka program akan 

menghentikan waktu (s). 

3. Arduino Mega2560 

Bagian Arduino Mega2560 ini merupakan bagian yang mengendalikan 

berbagai komponen elektronika. Program yang dibuat dengan Bahasa 

pemrograman C/C++ didownload ke Arduino Mega2560, yang kemudian Arduino 

Mega2560 akan bekerja sesuai program yang dibuat. Seperti pada perancangan 

gambar 3.1 diatas, Arduino Mega2560 akan mengolah data dari masing-masing 

sensor dan kemudian diteruskan ke komputer secara serial.  

4. Microsoft Visual Basic 6.0 

Bagian aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 ini merupakan bagian yang 

menerima data yang dikirimkan mikrokontroler Arduino Mega 2560. seperti pada 

perancangan ini aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 digunakan untuk menampilkan 

patok mana saja yang dilanggar oleh pemohon SIM serta menghitung berapa kali 

patok tersebut ditabrak/disentuh. Selain itu aplikasi ini juga dapat menampilkan 

kecepatan kendaraan saat melintas (Khusus Uji Keseimbangan) dan yang terakhir 

adalah mencetak hasil ujian praktik SIM, lulus atau tidaknnya pemohon SIM. 
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3.3 Perancangan perangkat keras 

3.3.1 Penempatan Sensor Getar SW-420 pada Patok/Tiang 

Gambar 3.2 dibawah ini merupakan rancangan patok/tiang yang akan 

dipasangi sensor getar SW-420. Patok/tiang ini nanti akan ditempatkan dipinggir-

pinggir lintasan sebagaimana biasanya pada lintasan ujian praktik SIM C, sehingga 

jika terjadi sentuhan/tabrakan pada patok maka akan dapat diketahui oleh petugas 

melalui aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. 

 

Gambar 3.2 Penempatan Sensor Getar SW-420 pada Patok/Tiang Pembatas 

 

3.3.2 Penempatan Sensor Ultrasonik HC-SR04 pada Lintasan Uji 

Keseimbangan 

Gambar 3.3 dibawah ini merupakan penempatan sensor ultrasonik HC-

SR04 pada lintasan uji keseimbangan. Untuk penempatan sensor ultrasonik HC-

SR04 yang pertama (1) ini akan dipasang pada jarak 3m setelah garis start dan 
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sensor ultrasonik HC-SR04 yang kedua (2) akan dipasang pada jarak 3m sebelum 

garis finish. Sensor ultrasonik HC-SR04 ini berfungsi untuk mengukur kecepatan 

rata-rata kendaraan saat melintas. 

 

Gambar 3.3 Penempatan Sensor Ultrasonik HC-SR04 Pada Lintasan Uji 

Keseimbangan 

Awal mula kerja dari sensor ultrasonik HC-SR04 ini adalah sensor 

ultrasonik HC-SR04 yang pertama akan mendeteksi kendaraan yang akan melintas 

dengan cara menghitung jarak antara kendaraan dengan sensor terlebih dahulu,  jika 

jarak berada pada range lebih dari 10 cm dan kurang dari 50 cm maka program 

akan mulai menghitung waktu (s) selama sensor ultrasonik HC-SR04 yang kedua 

belum mendeteksi adanya kendaraan yang melintas pada range lebih dari 10 cm 

dan kurang dari 50 cm, jika terdeteksi maka program akan menghentikan waktu (s). 



36 

 

 

Setelah waktu (s) berhenti, maka waktu tempuh kendaraan dari garis start 

hingga ke garis finish telah didapatkan, kemudian akan dilakukan perhitungan 

kecepatan sesuai program yang dibuat dengan menggunakan rumus mencari 

kecepatan dibawah ini. 

 

Gambar 3.4 Rumus Mencari Kecepatan Rata-Rata 

Kecepatan rata-rata adalah jarak perjalanan rata-rata yang ditempuh setiap 

satuan waktu. Untuk menghitung kecepatan rata-rata perjalanan atau pergerakan 

suatu benda, maka harus diketahui jarak tempuh dan waktu tempuh. Kecepatan rata-

rata pergerakan sebuah benda merupakan hasil pembagian besaran jarak dengan 

besaran waktu tempuh. 

Misalnya, pada lintasan uji keseimbangan telah diketahui jarak lintasan dari 

garis start sampai garis finish yaitu 20 meter maka untuk menghitung kecepatan 

kendaraan tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui waktu tempuh kendaraan. 

Misalnya, waktu tempuh yang diperoleh kendaraan saat melintas yang di deteksi 

sensor ultrasonik HC-SR04 yaitu 10 detik maka kecepatan rata – rata kendaraan 

adalah : 

Sumber: 

http://ukurandansatuan.com/cara

-menghitung-kecepatan-rata-

rata-berdasarkan-jarak-dan-

waktu-tempuh.html/ 
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Jarak lintasan = 20 meter 

Waktu tempuh = 10 detik 

𝐊𝐞𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 =  
𝐉𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧

𝐖𝐚𝐤𝐭𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐮𝐡
 

𝐊𝐞𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 =  
𝟐𝟎 𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫

𝟏𝟎 𝐝𝐞𝐭𝐢𝐤 
 

𝐊𝐞𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 = 𝟐 𝐦/𝐬 

Hasil kecepatan di atas masih dalam satuan meter per second, maka 

selanjutnya akan diubah ke dalam satuan km per jam sesuai dengan konversi 

dibawah ini: 

1 meter = 0.001 km 

1 detik = 0.000277778 jam 

maka diperoleh: 

𝐊𝐞𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 =  𝟐 𝐱 
𝟎. 𝟎𝟎𝟏

𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟕𝟕𝟕𝟕𝟖 
 

𝐊𝐞𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 = 𝟕. 𝟏𝟗𝟗 𝐤𝐦/𝐣𝐚𝐦 

 

3.3.3 Skematik Rangkaian Pada Lintasan Keseimbangan 

 Gambar 3.5 dibawah ini merupakan perancangan rangkaian yang akan 

digunakan pada lintasan keseimbangan. Pada lintasan keseimbangan dibutuhkan 18 

vibration sensor dan 2 sensor ultrasonik. Seluruh sensor akan dihubungkan 

terhadap mikrokontroler Arduino Mega2560, seperti yang terlihat pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Skematik Rangkaian Pada Lintasan Keseimbangan 
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3.3.4 Skematik Rangkaian Pada Lintasan Zig-Zag 

Gambar 3.6 dibawah ini merupakan perancangan rangkaian yang diterapkan 

pada lintasan zig-zag. Pada lintasan zig-zag dibutuhkan 7 vibration sensor dan 

seluruh sensor dihubungkan terhadap mikrokontroler Arduino Mega2560. 

 

Gambar 3.6 Skematik Rangkaian Pada Lintasan Zig-Zag 
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3.3.5 Skematik Rangkaian Pada Lintasan Berbalik Arah (U Turn) 

Gambar 3.7 dibawah ini merupakan perancangan rangkaian yang diterapkan 

pada lintasan berbalik arah (U Turn). Pada lintasan ini dibutuhkan 13 vibration 

sensor dan dihubungkan terhadap mikrokontroler Arduino Mega2560. 

 

Gambar 3.7 Skematik Rangkaian Pada Lintasan Berbalik Arah (U Turn) 
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3.4 Perancangan Perangkat Lunak 

Dari model perancangan diatas, selain perancangan hardware, juga 

dibutuhkan perancangan perangkat lunak untuk menjalankan model perancangan 

sistem yang telah dibuat. Antara lainnya sebagai berikut: 

3.4.1 Perancangan Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0  

Perancangan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 pada tugas akhir ini 

difungsikan untuk membantu petugas ujian praktik SIM C dalam memberikan 

penilaian secara terkomputerisasi. Berikut ini akan dijelaskan perancangan aplikasi 

yang telah dibuat.  

 

Gambar 3.8 Tampilan Aplikasi Penilaian Ujian Praktik SIM C 

Gambar 3.8 di atas merupakan tampilan aplikasi penilaian ujian praktik SIM 

C yang akan digunakan petugas dalam memberikan penilaian terhadap pemohon 

SIM. Berikut penjelasan masing-masing bagian dari perancangan aplikasi yang 

telah dibuat: 
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1. Koneksi 

 

Gambar 3.9 Bagian Koneksi Aplikasi Penilaian Ujian Praktik SIM C 

Bagian koneksi pada aplikasi ini merupakan bagian yang digunakan untuk 

menghubungkan aplikasi dengan Arduino Mega2560. Sebelum memilih port, 

pastikan terlebih dahulu Arduino Mega2560 telah terhubung ke komputer dengan 

menggunakan kabel serial dan port Arduino Mega2560 telah terbaca di komputer 

seperti gambar 3.10 dibawah ini. 

 

Gambar 3.10 Melihat Port Arduino Mega2560 di Komputer 
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 Setelah port Arduino Mega2560 diketahui, pada bagian koneksi pilih port 

sesuai port yang terbaca di komputer kemudian klik tombol “HUBUNGKAN”, jika 

muncul pemberitahuan dengan tulisan terhubung maka aplikasi telah terhubung 

dengan Arduino Mega2560. Tombol “PUTUSKAN” pada bagian koneksi 

merupakan tombol untuk memutuskan hubungan aplikasi dengan Arduino 

Mega2560 dan tombol “KELUAR” merupakan tombol untuk menutup/mematikan 

aplikasi. 

2. Biodata Peserta 

 

Gambar 3.11 Bagian Pengisian Biodata Peserta SIM C 

Bagian biodata peserta merupakan bagian pengisian biodata peserta 

sebelum melakukan ujian pada masing – masing lintasan, seperti pengisian nomor 

berkas dan nama peserta. Tombol “SIMPAN” merupakan tombol untuk 

menyimpan biodata peserta yang telah diisi dan tombol “SELESAI” merupakan 

tombol untuk menyimpan data peserta kembali setelah selesai ujian, seperti 

menyimpan jumlah kesalahan saat ujian. 
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3. Bagian Lintasan Ujian 

 

Gambar 3.12 Bagian Lintasan Ujian 

Tampilan lintasan ujian praktik SIM C pada aplikasi merupakan tampilan 

yang memperlihakan patok/tiang lintasan mana saja telah ditabrak/disentuh oleh 

peserta ujian praktik SIM C saat melintas. Jika terjadi tabrakan/sentuhan pada 

patok/tiang maka pada tampilan lintasan aplikasi akan berubah menjadi berwarna 

merah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.13 dibawah ini. 

 

Gambar 3.13 Tampilan Lintasan Ujian Pada Aplikasi Saat Terjadi Pelanggaran 
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4. Tombol Data Peserta 

 

Gambar 3.14 Bagian Tombol Data Peserta 

Tombol “DATA PESERTA” merupakan tombol untuk menampilkan data 

peserta secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.15 dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.15 Tampilan Data Peserta Ujian Praktik SIM C 
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5. Tampilan Kecepatan Kendaraan  

 

Gambar 3.16 Tampilan Kecepatan Kendaraan 

Bagian ini merupakan bagian yang digunakan untuk menampilkan 

kecepatan rata – rata kendaraan saat melintasi lintasan uji keseimbangan. 

Kecepatan kendaraan akan tampil ketika peserta telah sampai di garis finish, seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 3.17 dibawah ini. 

 

Gambar 3.17 Tampilan Hasil Kecepatan Kendaraan  
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3.4.2 Perancangan Komunikasi Serial Arduino Mega2560 dengan Microsoft 

Visual Basic 6.0 

Perancangan ini merupakan komunikasi data antara Arduino Mega2560 

dengan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0, dimana komunikasi datanya dilakukan 

secara serial. Komunikasi serial merupakan komunikasi data dengan pengiriman 

data satu per satu pada satuan waktu. Transmisi data pada komunikasi serial 

dilakukan per bit. Komunikasi serial membutuhkan dua jalur yaitu transmit (Tx) 

dan receive (Rx).  Komunikasi serial juga memiliki dua mode seperti yang telah 

dijelaskan pada BAB II mengenai komunikasi serial. 

Arduino Mega2560 R3 memiliki beberapa fasilitas untuk berkomunikasi 

dengan komputer atau dengan mikrokontroler lainnya. Chip Atmega2560 

menyediakan komunikasi serial UART TTL (5V) yang tersedia di pin 0 (RX) dan 

pin 1 (TX). Chip ATmega16U2 yang terdapat pada board berfungsi 

menterjemahkan bentuk komunikasi ini melalui USB dan akan tampil sebagai 

Virtual Port di komputer. Firmware 16U2 menggunakan driver USB standar 

sehingga tidak membutuhkan driver tambahan. 

Port USB (Universal Serial Bus) yang ada pada Arduino Mega2560 

merupakan hardware yang merupakan port masukan/keluaran baru yang dibuat 

untuk mengatasi kekurangan – kekurangan port serial maupun paralel yang sudah 

ada (Hyde & Jhon, 2009). USB digunakan sebagai port komunikasi serial dengan 

komputer PC, membuatnya lebih mudah dihubungkan dengan aplikasi antarmuka 

(interfaces) apapun, baik yang dirancang berbasis website menggunakan PHP dan 

MySql maupun antarmuka berbasis dekstop menggunakan Microsoft Visual Basic 
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6.0. Berikut rangkaian modul USB yang dimanfaatkan untuk port serial Arduino 

Mega2560 : 

 

Gambar 3.18 Skematik USB Modul Arduino Mega2560 

Pada Arduino Software (IDE) terdapat monitor serial yang memudahkan 

data textual untuk dikirim menuju Arduino atau keluar dari Arduino. Led TX dan 

RX akan menyala berkedip-kedip ketika ada data yang ditransmisikan melalui chip 

USB to Serial via kabel USB ke komputer. Berikut contoh peng-kodean Serial 

Library pada Sketch arduino : 

 

Gambar 3.19 Contoh Peng-Kodean Serial Library Pada Sketch Arduino 

Microsoft Visual Basic 6.0 juga memiliki port serial yang digunakan untuk 

berkomunikasi antara program aplikasi dengan port serial sehingga dapat mengirim 
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dan menerima data yaitu menggunakan kontrol MSComm yang telah disediakan 

oleh Microsoft Visual Basic 6.0. Setiap MSComm hanya dapat satu port serial 

sehingga jika ingin menggunakan lebih dari satu port  maka harus menggunakan 

MSComm lainnya. Cara menambahkan MSComm pada Microsoft Visual Basic 6.0 

ditunjukkan pada gambar 3.20 dibawah ini. 

 

Gambar 3.20 Menambahkan MSComm Pada Microsoft Visual Basic 6.0 

Setelah menambahkan MSComm, atur property MSComm tersebut agar 

dapat berkomunikasi seperti setting (untuk mengatur nilai baud rate, parity, jumlah 

bit data dan jumlah bit stop), Port open (untuk membuka atau menutup port serial), 

input (untuk mengambil data pada buffer penerima), dan output ( untuk menulis 

data pada buffer kirim input), buat agar DTR enable, EOF enable, RTS enable di 

buat true sedangkan RThreshold dan Sthreshold di buat “1” dan baud rate antara 

komputer dengan mikrokontroler Arduino Mega2560 sama. 

 

Gambar 3.21 Perancangan Komunikasi Serial Komputer dengan Arduino 

Mega2560 
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3.4.3 Flowchart Pembacaan Data Sensor Pada Arduino Mega2560 

 

Gambar 3.22 Flowchart Pembacaan Data Sensor Pada Arduino Mega2560 
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3.4.4 Flowchart Input/Output Data Pada Aplikasi Penilaian Ujian Praktik 

SIM C 

 

Gambar 3.23 Flowchart Input/Output Data Pada Aplikasi Penilaian Ujian Praktik 

SIM C 
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3.5 Metode Analisa 

Setelah melakukan pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dilakukan selanjutnya adalah menganalisa kinerja sistem apakah sistem yang dibuat 

dapat bekerja sesuai yang rencana yang telah ditentukan.  

 

3.5.1 Peletakan Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhitungkan adalah tentang 

penempatan sensor ultrasonik HC-SR04. Penempatan sensor ultrasonik HC-SR04 

ini dianggap penting karena penerapan sistem ini diawali dari pengambilan data 

sensor ultrasonik HC-SR04 ini. 

Dari hasil uji coba mengenai penempatan sensor ultrasonik HC-SR04 ini 

adalah berada disebelah patok/tiang pembatas lintasan dekat garis start dan 

disebelah patok/tiang pembatas lintasan dekat garis finish. 

Berikut gambar penempatan sensor ultrasonik HC-SR04 : 

 

Gambar 3.24 Penempatan Sensor Ultrasonik HC-SR04 
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3.5.2 Pengambilan Data Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Proses pengambilan data yang terdapat pada sensor ultrasonik HC-SR04 

dilakukan dengan cara menyambungkan semua wiring yang berhubungan dengan 

sensor ultrasonik HC-SR04. Mulai dari wiring sensor ultrasonik HC-SR04 ke 

Arduino Mega 2560 sebagai pengolah data hingga wiring pada komputer untuk 

menampilkan data. Data sensor ultrasonik HC-SR04 yang diolah Arduino 

Mega2560 akan ditampilkan pada serial monitor sebagai uji coba sebelum 

dilakukan pengiriman ke komputer seperti gambar 3.25 dibawah ini. 

 

Gambar 3.25 Tampilan Serial Monitor Dalam Pengambilan Data Sensor 

Ultrasonik HC-SR04 

Berikut adalah data waktu (s) tempuh kendaraan menggunakan sensor HC-

SR04 yang akan dibandingkan dengan data stopwatch: 

Tabel 3.1 Data Perbandingan Waktu (s) Antara Sensor HC-SR04 dengan 

Stopwatch 

No. 
Waktu (s) 

Stopwatch 

Waktu (s) 

Sensor HC-SR04 Persentase Keberhasilan: 

 

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞

=
𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥

𝐁𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐭𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

  =
𝟏𝟎

𝟏𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

= 𝟏𝟎𝟎% 

1 00:05 5.00 

2 00:10 10.00 

3 00:15 15.00 

4 00:20 20.00 

5 00:25 25.00 

6 00:30 30.00 

7 00:35 35.00 

8 00:40 40.00 

9 00:45 45.00 

10 00:50 50.00 
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Keterangan: 

1. Data waktu (s) yang diperoleh sensor HC-SR04 merupakan data yang 

ditampilkan pada serial monitor Arduino, dimana variable penyimpanan data 

waktu (s) bertipe data double (pecahan). 

2. Apabila penghitungan waktu (s) antara sensor HC-SR04 dengan Stopwatch 

dilakukan secara bersamaan, maka akan menghasilkan waktu (s) yang sama 

pula. Sebaliknya, apabila penghitungan waktu (s) tidak bersamaan, maka akan 

menghasilkan waktu (s) yang berbeda. 

 

3.5.3 Analisa Data Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Proses selanjutnya yang dilakukan setelah pengambilan data sensor adalah 

analisa keluaran data sensor yang didapatkan dari Arduino Mega2560. Cara 

menganalisa data hasil keluaran sensor ultrasonik HC-SR04 ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi penilaian ujian praktik SIM C yang telah dibuat dan juga 

yang pasti perangkat sensor ultrasonik HC-SR04 beserta Arduino Mega2560 

sebagai pengolahnya. 

Berikut ini analisa pengambilan data sensor ultrasonik HC-SR04: 

Tabel 3.2 Analisa Data Sensor Ultrasonik HC-SR04 

No 

Sensor ultrasonik HC-SR04 

(HIGH==1, LOW==0) 
Fungsi  

Sensor1 Sensor2 Sensor1 Sensor2 

1 1 0 Timer On Timer On 

2 1 1 Timer On Timer Off 

3 1 0 Timer On Timer On 

4 1 1 Timer On Timer Off 

5 1 0 Timer On Timer On 

6 1 1 Timer On Timer Off 

7 1 0 Timer On Timer On 
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8 1 1 Timer On Timer Off 

9 1 0 Timer On Timer On 

10 1 1 Timer On Timer Off 

11 1 0 Timer On Timer On 

12 1 1 Timer On Timer Off 

13 1 0 Timer On Timer On 

14 1 1 Timer On Timer Off 

15 1 0 Timer On Timer On 

16 0 0 Timer Off Timer Off 

17 0 1 Timer Off Timer Off 

18 0 1 Timer Off Timer Off 

19 0 0 Timer Off Timer Off 

20 1 1 Timer On Timer Off 

21 1 1 Timer On Timer Off 

22 0 1 Timer Off Timer Off 

23 0 1 Timer Off Timer Off 

24 0 1 Timer Off Timer Off 

25 1 0 Timer On Timer On 

26 1 0 Timer On Timer On 

27 1 0 Timer On Timer On 

28 1 1 Timer On Timer Off 

29 1 0 Timer On Timer On 

30 1 1 Timer On Timer Off 

 

Keterangan:  

1. Timer On diperoleh ketika kondisi sensor1 sama dengan 1 (HIGH) dan selama 

kondisi sensor2 sama dengan 0 (LOW). 

2. Timer Off diperoleh ketika kondisi sensor1 sama dengan 1 (HIGH) dan kondisi 

sensor2 sama dengan 1 (HIGH). 

3. Persentase keberhasilan dari data tabel 3.2 diatas adalah 100% 

 

3.5.4 Peletakan Sensor Getar SW-420 

Hal yang tidak kalah penting juga untuk diperhitungkan adalah tentang 

penempatan sensor getar SW-420. Penempatan sensor getar ini dianggap penting 
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karena penerapan sistem selanjutnya adalah pengambilan data getar dari sensor 

getar SW420 ini.  

Dari hasil uji coba mengenai penempatan sensor getar SW-420 adalah 

berada didalam atau disekitar patok/tiang pembatas lintasan. Banyaknya sensor 

getar SW-420 yang digunakan sebanyak 40 buah sesuai dengan banyaknya 

patok/tiang pembatas lintasan.  

Berikut ini gambar penempatan sensor getar SW-420:   

 

Gambar 3.26 Penempatan Sensor Getar SW-420 Pada Patok/Tiang 

 

3.5.5 Pengambilan Data Sensor Getar SW-420 

Proses pengambilan data yang terdapat pada sensor getar SW-420 

analisanya dilakukan dengan cara menyambungkan semua wiring yang 

berhubungan dengan sensor getar SW-420 ini. Mulai dari wiring sensor getar SW-

420 ke Arduino Mega2560 dan program yang mengolah data masukan dari sensor 

getar SW-420.  
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Data sensor getar SW-420 yang diolah Arduino Mega2560 akan 

ditampilkan pada serial monitor sebagai uji coba sebelum dilakukan pengiriman ke 

komputer. Seperti gambar 3.27 dibawah ini. 

 

Gambar 3.27 Tampilan Serial Monitor Dalam Pengambilan Data Sensor Getar 

SW-420 

Data yang telah diambil selanjutnya akan diolah kembali untuk 

memanfaatkan data sensor sebagai penentu pelanggaran pemohon SIM C pada 

patok/tiang pembatas lintasan saat melintas. 

 

3.5.6 Analisa Data Sensor Getar SW-420 

Proses selanjutnya yang dilakukan setelah pengambilan data sensor adalah 

analisa keluaran data sensor yang didapatkan dari Arduino Mega2560. Cara 

menganalisa data hasil keluaran sensor getar SW-420 ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi penilaian ujian praktik SIM C yang telah dibuat dan juga 

yang pasti perangkat sensor getar SW-420 beserta Arduino Mega2560 sebagai 

pengolahnya. 

Analisa data sensor getar SW-420 dilakukan dengan cara membandingkan 

data getar SW-420 dengan keluaran pada program. Dengan menggunakan cara 

analisa ini nantinya akan memperoleh hasil perbandingan antara data sensor yang 

dibaca oleh Arduino Mega2560 dan data sensor yang diolah oleh program.  
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Berikut ini adalah data pengujian yang dilakukan dari segi jenis tabrakan 

pada patok/tiang pembatas lintasan ujian praktik SIM C: 

1. Pengujian sensor ketika patok/tiang disentuh sedikit 

Pengambilan data sensor getar SW-420 yang terpasang pada patok 

pembatas lintasan pertama yaitu pengambilan data sensor jika patok hanya disentuh 

sedikit. Berikut adalah data percobaan sensor: 

Tabel 3.3 Analisa Data Sensor SW-420 Ketika Patok Disentuh Sedikit 

No. 

Sensor Getar 

SW-420 

(HIGH==1, 

LOW==0) 

Warna Patok 
Persentase Keberhasilan: 

 

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞

=
𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥

𝐁𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐭𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

  =
𝟏𝟎

𝟏𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

= 𝟏𝟎𝟎% 

1 0 Patok Hitam 

2 0 Patok Hitam 

3 0 Patok Hitam 

4 0 Patok Hitam 

5 0 Patok Hitam 

6 0 Patok Hitam 

7 0 Patok Hitam 

8 0 Patok Hitam 

9 0 Patok Hitam 

10 0 Patok Hitam 

 

Dari tabel data pengujian sensor diatas dapat disimpulkan bahwa ketika 

patok pembatas lintasan hanya disentuh sedikit, sensor masih belum dapat 

mendeteksi adanya getaran. Sehingga pada aplikasi belum dapat menampilkan 

adanya pelanggaran pada patok pembatas lintasan tes ujian praktik SIM C. 

2. Pengujian sensor ketika patok/tiang disenggol (Patok Berguncang) 

Pengambilan data pengujian yang kedua ini dilakukan pengambilan data 

sensor ketika patok disenggol. Berikut adalah data pengujian yang dilakukan: 
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Tabel 3.4 Data Pengujian Sensor Getar SW-420 Ketika Patok Disenggol 

No. 

Sensor Getar 

SW-420 

(HIGH==1, 

LOW==0) 

Warna Patok 
Persentase Keberhasilan: 

 

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞

=
𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥

𝐁𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐭𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

  =
𝟏𝟎

𝟏𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

= 𝟏𝟎𝟎% 

1 1 Patok Merah 

2 1 Patok Merah 

3 1 Patok Merah 

4 1 Patok Merah 

5 1 Patok Merah 

6 1 Patok Merah 

7 1 Patok Merah 

8 1 Patok Merah 

9 1 Patok Merah 

10 1 Patok Merah 

 

Dari tabel data pengujian sensor diatas dapat disimpulkan bahwa ketika 

patok disenggol, maka sensor dapat mendeteksi getaran. Sehingga aplikasi dapat 

menampilkan pelanggaran pada patok pembatas lintasan ujian praktik SIM C. 

Indikator keberhasilan yang ditampilkan pada aplikasi adalah desain patok 

pembatas lintasan pada aplikasi akan berubah menjadi berwarna merah dimana 

warna desain patok pembatas lintasan pada aplikasi semulanya adalah berwarna 

hitam. 

 

 


