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Abstrak 

Pada penelitian ini dibangun sebuah sensor yang dapat mendeteksi perubahan aliran gas. Sensor ini terdiri 
dari satu buah speaker sebagai transmitter gelombang ultrasound, dan 3 buah mikrofon sebagai receiver 
dari gelombang ultrasound tersebut. Sensor ini dapat mendeteksi perubahan aliran dari gas berdasarkan 
beda fasa antara gelombang suara yang ditangkap oleh mikrofon yang berada dikiri speaker dengan 
gelombang suara yang ditangkap oleh mikrofon yang berada dikanan speaker. Adanya perbedaan aliran gas 
yang melewati sensor akan mempengaruhi pada nilai beda fasa yang dihasilkan oleh kedua mikrofon 
tersebut. Sensor ini telah diuji pada campuran gas CO2 dan N2. Dari hasil pengujian, sensor ini sudah cukup 
baik dalam mendeteksi perubahan aliran gas yang melewati sensor tersebut.  

Kata-kata kunci: sensor aliran gas, ultrasound 

PENDAHULUAN 

Di industri, pengukuran aliran fluida adalah salah satu kuantitas terpenting yang pengukurannya 
memerlukan akurasi tinggi dan respons dinamis yang tinggi [1]. Pengukuran fluida dalam industri digunakan 
pada proses kilang minyak, pembangkit listrik, industri pengolahan limbah, industri kimia, industri farmasi, 
dan industri makanan. Penentuan kuantitas dari fluida yang mengalir pada suatu titik pengukuran, baik dalam 
sistem tertutup atau sistem terbuka diperlukan pada proses industri. Parameter-parameter aliran yang dapat 
diukur diantaranya debit aliran, laju aliran massa, dan kecepatan aliran. Untuk dapat mengukur parameter-
parameter tersebut dibutuhkan sebuah alat ukur yang berfungsi sebagai alat kontrol kinerja dari sistem dan 
untuk melakukan  pengukuran kuantitas aliran fluida yang disebut flow meter [2]. 

Pengembangan penggunaan flowmeter sudah semakin berkembang, baik pada segi bagian dari sensor 
flow meter, interaksi sensor dan fluida melalui penggunaan teknik perhitungan secara komputasi, transducer 
dan hubungannya dengan unit pemprosesan sinyal, serta penilaian dari keseluruhan sistem pada kondisi 
lingkungan yang ideal. 

Pada industri, metode orifice, nozzle, dan venturi merupakan metode yang dipakai pada flowmeter dengan 
memanfaatkan prinsip beda tekanan [3]. Metode ini memiliki kekurangan, dimana pengukuran aliran dengan 
memanfaatkan metode ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi aliran karena terjadinya 
perubahan penampang aliran pada pipa. Akibatnya dapat menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. 
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 Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan sebuah sistem pengukuran dengan metode non-invasive 
yaitu metode yang bekerja tanpa berinteraksi langsung dengan fluida yang akan diukur. Salah satu alat ukur 
yang dapat mengatasi masalah ini untuk dapat mengukur aliran tanpa terjadi perubahan pada penampang 
aliran dengan metode non-invasive, yaitu ultrasonic flowmeter [4]. 

Pengukuran dengan menggunakan metode ultrasonic dapat diterapkan pada pengukuran aliran baik pada 
sistem tertutup maupun sistem terbuka, pengukuran aliran gas, dan cairan [5]. Metode ini mempunyai 
kelebihan yaitu lebih mudah dalam instalasinya, mudah dipindahkan, dan tidak menimbulkan kerugian aliran. 
Namun kelemahan dari metode ini yaitu biaya yang masih tergolong mahal dan membutuhkan desain yang 
lebih spesifik untuk mengukur aliran. Oleh karena itu, penulis membangun sebuah sensor aliran dengan biaya 
yang murah dan pembuatan yang lebih sederhana. Sensor aliran ini terdiri dari sebuah speaker sebagai 
sumber gelombang ultrasound, dan tiga mikrofon sebagai sensor pendeteksi gelombang ultrasound. Besar 
aliran dari gas dapat ditentukan dari perbedaan fasa dari mikrofon.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metoda penelitian dilakukan dalam 3 tahap, antara lain: 
1. Tahap pertama.  

Pada tahap pertama ini yang dilakukan adalah pembuatan desain dari sensor yang akan digunakan. 
2. Tahap Kedua.  

Pada tahap kedua ini dilakukan implementasi dari desain sensor yang telah dibuat. 
3. Tahap Ketiga.  

Pada tahap ketiga yang dilakukan adalah pengujian sensor dengan menggunakan gas CO2. 
Skema pengujian dari sensor dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
  
	 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Skema pengujian sensor 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Desain Sensor 

Sensor didesain memiliki panjang 40cm, terdiri dari 1 buah speaker dan 3 buah mikrofon, dapat dilihat 
pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Desain dari Sensor 

 
2. Implementasi Desain Sensor 

Sensor dibuat dengan menggunakan tabung kuningan dengan panjang 40 cm dan diameter 2.5cm. Sensor 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Sensor 

3. Pengujian Sensor 

Sensor dibangun untuk mendeteksi besar aliran gas yang melewati sistem sensor. Sensor bekerja dengan 
mendeteksi perbedaan fasa antara mikrofon kiri dan mikrofon kanan. Apabila ada gas yang melewati 
sensor, waktu yang dibutuhkan untuk gelombang suara dari speaker ditangkap oleh mikrofon kiri 
berbeda dengan waktu yang dibutuhkan untuk gelombang suara ditangkap oleh mikrofon kanan. 
Perbedaan waktu ini yang akan ditampilkan sebagai fungsi perbedaan fasa. 
Pengujian sensor dilakukan dengan memvariasikan aliran gas yang melewati sensor dengan konsentrasi 
gas yang tetap. Variasi aliran yang digunakan dari 0.1 liter/menit sampai 0.8 liter/menit denan 
konsentrasi gas CO2 20% pada campuran gas N2 dan CO2. Hasil dari pengujian sensor dapat dilihat pada 
Gambar 4. 
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Gambar 4. Hasil Pengujian Sensor dengan variasi aliran gas 
 

Sensor dibangun untuk dapat mendeteksi besar aliran gas yang mengalir melewati sensor. Berdasarkan 
Gambar 2, fungsi aliran gas terhadap beda fasa yang dihasilkan mikrofon dapat dilihat pada persamaan (1) 
yang diperoleh dari pendekatan polynomial orde 2: 

𝑄 = 2.8198∆𝜑* − 14.043∆𝜑 + 17.586                (1) 

dimana 𝑄 adalah besar aliran dari gas, dan ∆𝜑 adalah beda fasa yang dihasilkan oleh kedua mikrofon. 

Berdasarkan persamaan (1), dapat diperoleh kesalahan absolut dari sensor dengan membandingkan hasil 
perhitungan dengan hasil pengujian sensor sesuai dengan Tabel 1. 

Tabel 1. Kesalahan Absolut dari pengujian sensor 

No Beda fasa 
(radian) 

Aliran gas (liter/menit) Kesalahan 
Absolut (%) Pengujian Perhitungan 

1 2.536 0.1 0.073 7.331 
2 2.632 0.15 0.055 5.505 
3 2.676 0.2 0.005 0.491 
4 2.690 0.25 0.167 16.724 
5 2.756 0.3 0.004 0.397 
6 2.786 0.35 0.005 0.530 
7 2.819 0.4 0.016 1.603 
8 2.841 0.45 0.000 0.004 
9 2.855 0.5 0.046 4.551 

10 2.906 0.55 0.067 6.737 
11 2.918 0.6 0.030 3.039 
12 2.941 0.65 0.037 3.709 
13 2.951 0.7 0.003 0.281 
14 2.964 0.75 0.022 2.156 
15 2.972 0.8 0.056 5.584 

 
Dari Tabel 1 dapat dilihat, kesalahan absolut dari sensor relatif kecil. Kesalahan absolut terbesar dari 
pengujian sensor adalah pada beda fasa antara kedua mikrofon sebesar 2.690 radian. Hal ini mungkin 
disebabkan pada kesalahan pengukuran seperti kesalahanan paralaks dan kesalahan perhitungan.  
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 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa sensor dapat mendeteksi aliran 
gas yang melewati sensor dengan kesalahan absolut terbesar adalah 16.724. Kesalahan ini dapat diakibatkan 
oleh kesalahan pengukuran seperti kesalahan paralaks dan kesalahan dalam perhitungan.  
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Abstrak 

 
Pada penelitian ini, telah dirancang sistem yang dapat mendeteksi kantuk pada pengendara berdasarkan 

frekuensi detak jantung (BPM) yang dideteksi oleh Pulse Sensor Arduino Module. Sinyal lalu diproses menjadi 

3 macam output: menghidupkan komponen motor getar yang kontak dengan bagian tubuh pengendara, 

menghidupkan buzzer, dan menghidupkan lampu pnda kantuk di bagian luar mobil untuk memperingati 

pengendara lain. 

 
Kata-kata kunci: Arduino, Peringatan Dini, Pulse Sensor 

 
PENDAHULUAN 

 
Transportasi khususnya mobil roda 4, merupakan transportasi yang dinikmati oleh banyak pengendara. 

Alasannya karena pengendara lebih merasa aman dari gangguan luar saat berkendara. Namun pendapat tersebut 

menimbulkan banyak masalah contohnya kemacetan. Selain itu, adab berkendara yang tidak tepat dari para 

pengendara kendaraan roda 4 juga menambah angka kecelakaan yang cukup besar. Pada umumnya para 

pengendara roda 4 tersebut, mengalami kecelakaan disebabkan oleh kantuk atau kelelahan. Oleh karena itu 

untuk mencegah hal tersebut, kami membuat alat pendeteksi kantuk.  
Pada alat yang kami buat ini, dilengkapi dengan pulse sensor arduino module. Pulse sensor arduino module 

merupakan sensor yang akan mendeteksi banyaknya detak jantung pengendara dalam setiap minutesnya. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Pulse sensor Arduino 

  
Pulse sensor arduino module tersebut, bekerja pada sumber tegangan 3-5 V untuk rangkaian dengan 

arduino dan arus sebesar 4mA. Sedangkan untuk proses penggunaan pada skala  lebih besar, digunakan besar 

tegangan sebesar 5 V.Untuk mempercepat pembacaan detak jantung, maka pada sensor detak jantung tersebut 

dilengkapi dengan amplifier yang berfungsi sebagai penguat sinyal dan pengecil noise.  
Dalam proses kontrol pada rangkaian, digunakan mikrokontroler ATmega328P. Mikrokontroler 

ATmega328P memiliki komponen-komponen sebagai berik 
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 Siklus jantung adalah siklus yang terdiri dari kontraksi (sistol) untuk mengirimkan darah  ke seluruh tubuh dan 

paru-paru, dan relaksasi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan paru-paru. Jantung memiliki 4 ruang: bilik 

kiri, bilik kanan, serambi kanan, dan serambi kiri. Siklus jantung secara urut adalah sebagai berikut: 

 

Parameter-parameter dalam siklus jantung pada manusia seperti frekuensi sistol-diastol, tekanan darah, kadar 

oksigen, maupun kadar CO2 dapat merepresentasikan kondisi fisiologis dan psikologis dari orang tersebut. 

Penulis meninjau satu parameter dalam siklus jantung sebagai penentu apakah seseorang (dalam kasus ini 

pengendara) mengantuk atau tidak, yaitu frekuensi sistol-diastol atau heart rate yang dinotasikan dalam satuan 

BPM (beat per minutes). Batas bawah dari heart rate yang menandakan kantuk 

 

Sistem Pengambilan Sinyal Denyut Jantung dengan Pulse Sensor 
 

Modul pulse sensor dari Arduino sendiri terdiri dari LED sebagai emmiter dan photodiode sebagai detector. 

Dalam penggunaan, pulse sensor ditempelkan pada bagian tubuh yang memiliki lapisan kulit yang tipis seperti ujung 

jari tangan atau cuping telinga. Cara kerja dari pulse sensor ini adalah LED memancarkan sinar dan photodiode 

mendeteksi sinar tersebut, lalu ketika siklus mencapai tahap atrial sistol (darah dipompa ke seluruh  tubuh) tekanan 

darah akan memuncak drastis sehingga semakin banyak sinar yang dipantulkan dan dideteksi photodiode. Ketika 

photodiode mendeteksi lebih banyak sinar, lebih banyak arus yang dilewatkan sehingga  terjadi voltage drop. Sinyal 

denyut jantung berupa naik turun tegangan. Sinyal ini masuk ke rangkaian amplifier untuk mentapkan garis dasar 

dari sinyal, memperjelas puncak sinyal, serta menyaring noise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Rangkaian pulse sensor 

 

 

Sistem Deteksi dan Peringatan Kantuk dengan Arduino 
 

Sinyal denyut jantung ini berupa sinyal analog. Sinyal kemudian masuk ke pin input analog dari 

Arduino (pin A0). Lalu Arduino terhubung dengan 3 output: LED, motor getar, dan buzzer. Rangkaian 

sistem ditunjukkan oleh gambar berikut:
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Gambar 4. Rangkaian pulse sensor 

 

Sinyal jantung yang masuk ke pin analog Arduino (pin A0) diolah menggunakan program yang sudah di 

upload ke Arduino menggunakan software Arduino IDE. Untuk algoritma program pada arduino sebeagai 

berikut: 

 
1. Algoritma serial output 

 

///////// All Serial Handling Code, 
///////// It's Changeable with the 'outputType' variable  
///////// It's declared at start of code. 
/////////   

 
Fungsi untuk serial output dengan case 

 
void serialOutput(){ 

switch(outputType){  
case PROCESSING_VISUALIZER:  
sendDataToSerial('S', Signal); // goes to sendDataToSerial function 
break;  

case SERIAL_PLOTTER: // open the Arduino Serial Plotter to visualize these  
data  
Serial.print(BPM); 
Serial.print(",");  
Serial.print(IBI);  
Serial.print(","); 
Serial.println(Signal);  
break;  

default: 
break;  

} 
 

} 
 

//Algortima output yang dideklarasikan dengan BPM dan IBI 

 
void serialOutputWhenBeatHappens(){  

switch(outputType){ 
case PROCESSING_VISUALIZER: // find it here  
https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Processing_Visu
alizer  
sendDataToSerial('B',BPM); // send heart rate with a 'B' prefix 
sendDataToSerial('Q',IBI); // send time between beats with a 'Q' prefix  
break;    

  default:    
break;     

} 
} 
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 // Algoritma untuk mengirim data ke Pulse Sensor 

 
void sendDataToSerial(char symbol, int data ){ 

Serial.print(symbol); 
Serial.println(data); 

} 
 

2. Algoritma Interrupt 

 
Fungsi Interrupt: 

 
void interruptSetup(){ // CHECK OUT THE Timer_Interrupt_Notes 

// Initializes Timer2 to throw an interrupt every 2mS.  
TCCR2A = 0x02;  // DISABLE PWM ON DIGITAL PINS 3 AND 11, AND GO INTO CTC MODE 
TCCR2B = 0x06; // DON'T FORCE COMPARE, 256 PRESCALER 

OCR2A = 0X7C; // SET THE TOP OF THE COUNT TO 124 FOR 500Hz SAMPLE RATE  
TIMSK2 = 0x02; // ENABLE INTERRUPT ON MATCH BETWEEN TIMER2 AND OCR2A 

sei(); // MAKE SURE GLOBAL INTERRUPTS ARE ENABLED  
} 

Fungsi bagi timer dua untuk memberikan hasil bacaan selama 2ms 

 
// Timer 2 makes sure that we take a reading every 2 miliseconds 

ISR(TIMER2_COMPA_vect){ // triggered when Timer2 counts to 124  
cli(); // disable interrupts while we do this 
Signal = analogRead(pulsePin); // read the Pulse Sensor  

sampleCounter += 2; // keep track of the time in mS with this variable  
int N = sampleCounter - lastBeatTime; // monitor the time since the last beat 
to avoid noise 

 
Menentukan batas puncak dan bawah 

 
if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3){ // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 
of last IBI 
if (Signal < T){ // T is the trough  
T = Signal; // keep track of lowest point in pulse wave  

} 
}  
if(Signal > thresh && Signal > P){ // thresh condition helps avoid noise P 
= Signal; // P is the peak 
} // keep track of highest point in pulse wave 

 
Algoritma untuk menentukan detak jantung tiap minutes (BPM) melalui fungsi logika dan  perulangan 

 
if (N > 250){ // avoid high frequency noise  
if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) ){ 
Pulse = true;// set the Pulse flag when we think there is a pulse  

 
digitalWrite(blinkPin,HIGH); // turn on pin 13 LED  
IBI = sampleCounter - lastBeatTime; // measure time between beats in 
mS lastBeatTime = sampleCounter; // keep track of time for next pulse 

 
if(secondBeat){  // if this is the second beat, if secondBeat 
== TRUE  
secondBeat = false; // clear secondBeat flag  
for(int  i=0;  i<=9;  i++){ //  seed  the  running  total  to  get  a 

realisitic BPM at startup  
rate[i] = IBI;  

}  
} 

 
if(firstBeat){ // if it's the first time we found a beat, if firstBeat  
== TRUE  
firstBeat = false; // clear firstBeat flag 
secondBeat = true; // set the second beat flag 
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 sei(); // enable interrupts again  

return; // IBI value is unreliable so discard it 
}     

// keep a running total of the last 10 IBI values 
word runningTotal = 0; // clear the runningTotal variable  

 
for(int i=0; i<=8; i++){ rate[i] = rate[i+1]; runningTotal += rate[i];  
} 
 
// shift data in the rate array 
// and drop the oldest IBI value  
// add up the 9 oldest IBI values 

 
rate[9] = IBI; // add the latest IBI to the rate array 

runningTotal += rate[9]; // add the latest IBI to runningTotal 
runningTotal /= 10; // average the last 10 IBI values 
BPM = 60000/runningTotal; // how many beats can fit into a minute?  

         that's BPM!    

    

    

QS = true; // set Quantified Self flag  
// QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR  
} 
} 

 
if (Signal < thresh && Pulse == true){ is over 

 
digitalWrite(blinkPin,LOW); Pulse = false;  
amp = P - T;  
thresh = amp/2 + T; P = thresh;  
T = thresh; 

 
// when the values are going down, the beat 

 

// turn off pin 13 LED  
// reset the Pulse flag so we can do it again  
// get amplitude of the pulse wave 
// set thresh at 50% of the amplitude  
// reset these for next time 

 
if (N > 2500){ // if 2.5 seconds go by without a beat 
thresh = 530; // set thresh default 
P = 512; // set P default 
T = 512;   // set T default 

lastBeatTime = sampleCounter;  // bring the lastBeatTime up to date  
firstBeat = true;  // set these to avoid noise 
secondBeat = false; // when we get the heartbeat back 
}   

sei(); // enable interrupts when youre done! 
}//end isr   

 
3. Algoritma Output: LED, Buzzer 

 
Variabel  

int pulsePin = 0; // Pulse Sensor purple wire connected to analog 
pin 0  

int blinkPin = 12; // pin to blink led at each beat 
int fadePin = 5; // pin to do fancy classy fading blink at each 

beat  

int fadeRate = 0; // used to fade LED on with PWM on fadePin 
int buzzer = 12;  

int led = 11;  
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 int vibrate = 10;  

Volatile Variables  

volatile int BPM; // int that holds raw Analog in 0. updated 
every 2mS  

volatile int Signal; // holds the incoming raw data 
 
volatile int IBI = 600; // int that holds the time interval between beats! Must be 
seeded! 
volatile boolean Pulse = false;     // "True" when User's live heartbeat is detected.  

       "False" when not a "live beat".  
volatile boolean QS = false; // becomes true when Arduoino finds a beat. 

Fungsi looping untuk Menyalakan Pin output 

 
void loop(){ 

 
serialOutput() ; 

 
if (QS == true){ // A Heartbeat Was Found, PM and IBI have been Determined,   

Quantified Self "QS" true when arduino finds a heartbeat  
pinMode(buzzer,HIGH);  
serialOutputWhenBeatHappens(); // A Beat Happened, Output that to 

  serial.  
if (BPM <= 500){  

pinMode(buzzer,HIGH); 
pinMode(led,HIGH);  
}else{pinMode(buzzer,LOW);  
pinMode(led,LOW);} 

QS = false; // reset the Quantified Self flag for  
   next ti me  

} 
delay(20); // take a break  
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Alur kerja program secara umum adalah sebagai berikut: 

 

Mulai 
 
 

 
Menentukan threshold sinyal yang dapat 

dianggap sebagai satu denyutan; i = 0; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waktu antar denyut baru dapat 

ditentukan ketika minimal ada 2 

denyutan yang dideteksi 

 
 

 

Sinyal dari pulse sensor masuk 
 
 
 
 

TIDAK  
Sinyal mencapai 

threshold? YA 
 
 

 

Denyutan ditemukan; i = i +1 
 

 
TIDAK 

 

i ≥ 2 

 

YA 
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Frekuensi denyut ditentukan 

 

Waktu selang antar denyut ditentukan 

 
 

 

YA TIDAK 
Semua output Frekuensi ≤ 80 

ON BPM 

 
 
 

 

Selesai 
 

 

Desain Alat Pada Kendaraan Roda Empat 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 

1 
 

3 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semua output 

ON 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Desain sistem yang terpasang pada kendaraan roda 4 

 

Keterangan desain:  
1. Tempat duduk pengendara yang tertempel motor getar untuk memperingatkan pengendara  

2. Rangkaian elektrik pulse sensor detak jantung  
3. Lampu peringatan untuk pengendara sekitar 

4. Buzzer untuk memperingatkan pengendara 

 

Berdasarkan pada desain yang dibuat di atas, akan dihasilkan output apabila pulse sensor mendeteksi 

detak jantung dibawah batas kantukl yang telah ditetapkan. Kemudian hasil sensor tersebut akan 

diproses dan mengaktifkan perintah pada masing-masing pin Sehingga pin 12 akan mengaktifkan buzzer 

sebagai pemberi peringatan bagi pengendara yang mengantuk, dan pin 11 akan mengaktifkan lampu di 

bagian atas mobil yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada bagi pengendara sekitar bahwa 

pengendara di dalam mobil tersebut sedang mengantuk. 
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 HASIL PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN DENGAN DATA REFERENSI 
 

Pada sistem ini, pulse sensor Detak Jantung ini, bekerja berdasarkan banyak detak jantung tiap minutesnya. 

Berdasarkan pada perhitungan detak jantung terhadap sempel orang yang mengantuk diperoleh data sebagai 

berikut:  
 Data 1: Orang ke-1 (mengantuk)



 
Tabel 1. Hasil BPM kondisi mengantuk untuk orang ke-1.  

Minutes BPM(B it Per Minute s ) 

ke-  

1. 52 

2. 61 

3. 66 

4. 55 

5. 59 

 

   BPM(Bit Per Minutes) 
80               

              

60 
              
              

40              BPM(Bit Per              

20              Menit) 
              

0               

0 2 4 6   
 

Grafik 1. Denyut jantung orang ke-1, kondisi mengantuk terhadap waktu.  
 Data 2: Orang ke-2 (mengantuk)



 
Tabel 2. Hasil BPM kondisi mengantuk untuk orang ke-2. 

Minutes BPM(B it Per Minute s ) 

ke-  

1. 51 

2. 53 

3. 56 

4. 58 

5. 54 

 

BPM(Bit Per Minutes) 
 

60              

             

58              

             

56             

BPM(Bit Per             

54             

            Menit) 52             

             

50              

0 2 4 6   
 

Grafik 2. Denyut jantung orang ke-2, kondisi mengantuk terhadap waktu. 

 
Berdasarkan pada 2 data yang diperoleh dari 2 orang yang sedang mengantuk, diperoleh rentang BPM(Bit 

Per Minute) antara 51-66 BPM. Sedangkan untuk orang normal diperoleh data sebagai berikut: 
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 Data 3: Orang ke-1 (tidak mengantuk)



 
Tabel 3. Hasil BPM kondisi normal untuk orang ke-1  

Orang ke- BPM(B it Per Minute s) 

1 71 

2 72 

3 74 

4 75 

5 79 

 

 

BPM(Bit Per Minutes) 
 

80               

              

75              BPM(Bit Per              

              Menit) 
70               

0 2 4 6   
 

Grafik 3. Denyut jantung orang ke-1, kondisi normal terhadap waktu.  
 Data 4: Orang ke-2 (tidak mengantuk)



 
Tabel 4. Hasil BPM kondisi normal untuk orang ke-2. 

Minutes BPM(B it Per Minute s ) 

ke-  

1. 73 

2. 77 

3. 78 

4. 84 

5. 75 

 

  BPM(Bit Per Minutes) 
85          

         

80 
        

BPM (Bit Per 
        

         
         

75       
  Menit)       

70 
         
         

0 2 4 6   
 

Grafik 4. Denyut jantung orang ke-2, kondisi mengantuk terhadap waktu. 

 

Dari beberapa data yang diperoleh di atas, terdapat rentang BPM yang berbeda antara kondisi orang 

normal dan mengantuk. Untuk kondisi orang normal berada pada rentang 71-79 BPM. Untuk pengujian detak 

jantung orang normal ini, memiliki hasil yang mendekati detak jantung orang normal pada umumnya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari referensi (2) menyatakan bahwa detak jantung orang normal yang 

mengantuk sekitar 80 BPM. Namun berdasarkan hasil uji yang diperoleh, terhadap orang normal diperoleh 

rentang BPM disekitar 70-80 BPM. 
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 KESIMPULAN 
 

Sistem pendeteksi dan peringatan kantuk bagi pengendara ini memberikan hasil yang cukup akurat 

berdasarkan pada uji detak jantung terhadap 2 responden, Dengan menggabungkan hasil dari percobaan dan 

hasil dari rujukan, itetapkan batas untuk orang normal dan orang mengantuk sebesar 70-80 BPM. 
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Abstrak 

Pada penelitian ini, telah dirancang sistem kontrol pengisian air otomatis menggunakan mikrokontroller, laser, dan 
LDR (Light Dependent Resistor). Mikrokontroller Arduino berperan untuk mengontrol waktu air yang keluar dari 
pompa elektrik sesuai dengan ukuran wadah. Ukuran wadah air ditentukan oleh laser sebagai transmitter dan LDR 
sebagai receiver Saat wadah terpasang, sistem akan mendeteksi ketinggian wadah berdasarkan sinyal yang 
diperoleh dari pasangan laser-LDR.. Waktu pengisian air dihitung berdasarkan debit air yang keluar dan 
ketinggian yang dideteksi sensor tersebut. 

Kata-kata kunci: Arduino Uno, laser, LDR 

PENDAHULUAN 

Di era modern, manusia semakin dipermudah dengan perkembangan teknologi yang pesat. Berbagai peralatan 
elektronik ada disekitar kita untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Salah saunya adalah adanya 
pompa air elektrik yang menggantikan pompa mekanik sehingga manusia tidak lagi mengeluarkan tenaga berlebih 
hanya untuk memompa air keluar dari dalam galon. Namun permasalahan yang timbul adalah kita harus menunggu 
sampai air penuh untuk mematikan pompa saat pengisian. Untuk pengisian dalam jumlah besar seperti pada botol air 
minum, hal ini tidak efisien dan memakan waktu cukup lama. 

 
Sistem Otomatisasi Pompa Air Galon dengan Arduino Uno 

 
Sistem otomatisasi peralatan elektronik memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya karena membuat 

pekerjaan lebih cepat dan efisien. Salah satu terobosan yang hadir sebagai solusi atas permasalahan diatas adalah 
dengan merancang sistem kontrol pengisian air otomatis pada pompa galon elektrik dengan menggunakan 
mikrokontroller. Jenis Arduino Uno menjadi salah satu mikrokontroller yang cocok digunakan sebagai sistem 
kontrol pada alat ini. Arduino Uno merupakan board mikrokontroller yang didasarkan pada ATmega328 dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
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Tabel 1. Spesifikasi Arduino Uno 

Mikrokontroler ATmega328 
Tegangan pengoperasian 5V 
Tegangan input yang disarankan 7-12V 
Batas tegangan input 6-20V 
Jumlah pin I/O digital 14 (6 di antaranya menyediakan keluaran PWM) 
Jumlah pin input analog 6 
Arus DC tiap pin I/O 40 mA 
Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 
Memori Flash 32 KB (ATmega328), sekitar 0.5 KB digunakan oleh 

bootloader) 
SRAM 2 KB (ATmega328) 
EEPROM 1 KB (ATmega328) 
Clock Speed 16 MHz 
 

 

 
 

Gambar 1. Bagian-bagian Arduino Uno 
 
 
Arduino Uno dipasang suatu program pendeteksi ketinggian dengan algoritma sesuai dengan skema dibawah ini : 
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 Skema Rangkaian dan Desain Alat 
 

 
Gambar 2. Rancangan Alat 

 
 

 
 

 
Gambar 3. Skematik Rangkaian 
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 Prinsipnya adalah menggunakan sinar laser sebagai transmitter dan LDR sebagai receiver untuk mendeteksi 
ketinggian tempat air. Wadah diletakkan diantara kumpulan pasangan laser dan LDR yang disusun paralel keatas. 
Sinar laser tanpa ada penghalang (wadah) tepat mengenai LDR dan jika ada penghalang, sesuai prinsip pembiasan,  
sinar ini akan dibelokkan sehingga LDR tidak tepat dikenai sinar laser. Tiap bagian sistem laser-LDR dinyatakan 
ON jika laser tepat mengenai LDR dan OFF jika sebaliknya. Pada bagian bawah juga dipasang LDR yang 
berpasangan dengan laser di bagian atas untuk mendeteksi apakah terdapat wadah atau tidak. Keadaan awal sistem 
laser dan LDR telah ON. Jika terdapat wadah, LDR tertutupi bagian wadah, sistem akan melakukan pengecekan 
tegangan LDR sebagai lebar wadah. Setelah itu program mendeteksi ketinggian wadah dengan melihat sistem laser-
LDR mana saja yang ON dan mengontrol waktu pengisian air sesuai dengan volume wadah. Kemudian sistem akan 
mengontrol pompa untuk mengeluarkan air dalam waktu yang telah ditentukan sesuai program. 

 
Program Arduino 
 

Perancangan sistem ini membutuhkan program untuk mengontrol mikrokontroller. Pemrograman dilakukan 
menggunakan Arduino 1.8.2  Program. Dalam program ini didefinisikan bacaan atau input dari sensor sensor yang 
terpasang.  

 
void setup() { 
   
pinMode(A0, INPUT); 
 
pinMode(A1, INPUT); 
 
pinMode(A2, INPUT); 
 
pinMode(A3, INPUT); 
 
pinMode(A4, INPUT); 
 
pinMode(A5, INPUT); 
 
pinMode(13, OUTPUT); 
 
//pinMode(12, OUTPUT); 
 
Serial.begin(9500); 
} 
 
 
void loop() { 
 
  int LDR = analogRead(A0); 
  int LDR1 = analogRead(A1); 
  int LDR2 = analogRead(A2); 
  int LDR3 = analogRead(A3); 
  int LDR9 = analogRead(A4); 
  int LDR8 = analogRead(A5); 
   
   float v = LDR * (5.0 / 1023.0); 
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    float v1 = LDR1 * (5.0 / 1023.0); 
   float v2 = LDR2 * (5.0 / 1023.0); 
   float v3 = LDR3 * (5.0 / 1023.0); 
   float v9 = LDR9 * (5.0 / 1023.0); 
   float v8 = LDR8 * (5.0 / 1023.0); 
    
    Serial.println(v); Serial.println("satu"); 
   
 
   
  if(v < 2 ) { //logika nyala atau tidaknya sistem 
     // digitalWrite(12, HIGH); 
      Serial.println(v); Serial.println("satu"); 
      Serial.println(v1);Serial.println("dua"); 
      Serial.println(v2);Serial.println("tiga"); 
      Serial.println(v3);Serial.println("empat"); 
      Serial.println(v9);Serial.println("lima"); 
      Serial.println(v8);Serial.println("abis"); 
      if(v8 > 0.5 ){ //logika lebar minimum 
         //logika tinggi 
         if (v3 < 0.5 ){ // jika v3 on/ganyambung     
          digitalWrite(13, HIGH); 
          delay(20500); // waktu ngisi max 
          digitalWrite(13, LOW); 
          } else if (v2 < 0.5 ){// v3 off/nyambung, cek v2 on/ganyambung 
            digitalWrite(13, HIGH); 
            delay(14500); // waktu ngisi kedua 
            digitalWrite(13, LOW); 
          } else if (v1 < 0.5 ){//v2ff/nyambung, v1 on/anyambung 
            digitalWrite(13, HIGH); 
            delay(7500);// waktu ngisi ketiga 
            digitalWrite(13, LOW); 
          } else { 
           digitalWrite(13,HIGH); 
           delay(3500); //waktu ngisi minimal 
           digitalWrite(13, LOW); 
          } 
         
      } else if (v9 > 0.5 ){ //logika lebar kedua 
        // digitalWrite(12, HIGH); 
     
    Serial.println(v); Serial.println("satu"); 
    Serial.println(v1);Serial.println("dua"); 
    Serial.println(v2);Serial.println("tiga"); 
    Serial.println(v3);Serial.println("empat"); 
    Serial.println(v9);Serial.println("lima"); 
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     Serial.println(v8);Serial.println("abis"); 
         //logika tinggi 
         if (v3 < 0.5 ){ // jika v3 on/ganyambung     
          digitalWrite(13, HIGH); 
          delay(22500); // waktu ngisi max 
          digitalWrite(13, LOW); 
          } else if (v2 < 0.5 ){// v3 off/nyambung, cek v2 on/ganyambung 
            digitalWrite(13, HIGH); 
            delay(16500); // waktu ngisi kedua 
            digitalWrite(13, LOW); 
          } else if (v1 < 0.5 ){//v2ff/nyambung, v1 on/anyambung 
            digitalWrite(13, HIGH); 
            delay(9500);// waktu ngisi ketiga 
            digitalWrite(13, LOW); 
          } else { 
           digitalWrite(13,HIGH); 
           delay(3500); //waktu ngisi minimal 
           digitalWrite(13, LOW); 
          } 
         
      } else { //logika lebar max 
         // digitalWrite(12, HIGH); 
    Serial.println(v); Serial.println("satu"); 
    Serial.println(v1);Serial.println("dua"); 
    Serial.println(v2);Serial.println("tiga"); 
    Serial.println(v3);Serial.println("empat"); 
    Serial.println(v9);Serial.println("lima"); 
    Serial.println(v8);Serial.println("abis"); 
         //logika tinggi 
         if (v3 < 0.5 ){ // jika v3 on/ganyambung     
          digitalWrite(13, HIGH); 
          delay(26500); // waktu ngisi max 
          digitalWrite(13, LOW); 
          } else if (v2 < 0.5 ){// v3 off/nyambung, cek v2 on/ganyambung 
            digitalWrite(13, HIGH); 
            delay(19500); // waktu ngisi kedua 
            digitalWrite(13, LOW); 
          } else if (v1 < 0.5 ){//v2ff/nyambung, v1 on/anyambung 
            digitalWrite(13, HIGH); 
            delay(11500);// waktu ngisi ketiga... 
            digitalWrite(13, LOW); 
          } else { 
           digitalWrite(13,HIGH); 
           delay(4500); //waktu ngisi minimal 
           digitalWrite(13, LOW); 
          } 
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       } 
  
  //delay(50000); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  //digitalWrite(12, LOW); 
     
  } else { 
   //digitalWrite(12, LOW); 
   digitalWrite(13, LOW); 
 
   
  } 
  for(;;){ 
    Serial.println(v); 
    if(v>2){ 
      break; 
    } 
  } 
 
 

} 
 
Hasil Rancangan Alat 
 

 
 

Gambar 4. Rancangan Alat 
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 KESIMPULAN 

Perancangan sistem kontrol pengisian air otomatis berbasis mikrokontroller berhasil dilaksanakan. Namun perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dan perancangan ulang karena pada alat kami masih belum sempurna dalam 
perhitungan volume dan pendeteksian ketinggian air.  
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