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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2011 sampai dengan Maret 

2012. Perancangan alat penelitian dilakukan di Laboratorium Fisika Dasar dan 

Laboratorium Pemodelan Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

B. Alat dan Bahan Penelitian  

Alat yang digunakan pada penelitia ini adalah: 

1. Solder Listrik, digunakan untuk melelehkan timah agar komponen menempel 

pada PCB. 

2. Bor listrik, digunakan untuk melubangi PCB. 

3. Multimeter, digunakan untuk menguji kelayakan komponen. 

4. Osiloskop, digunakan untuk menguji kerja alat. 

5.  Komputer, digunakan untuk sistem akuisisi data dan menampilkan data hasil 

penelitian. 

6. Downloader Mikrokontroler ATmega8535 K-125 v2.0. 

 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Rangkaian Potensiometer 10K. Sebagai simulasi alat ukur ketinggian air.  
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2. Alat instrumen sistem transmisi data serial via wireless, dengan spesifikasi 

komponen sebagai berukut. 

a. Papan PCB (Printed Circuit Board) digunakan untuk pemasangan 

komponen. 

b. Travo 3A. 

c. IC CHF4051 untuk memultipleksikan delapan kanal input yang mewakili 

delapan variabel data menjadi kanal tunggal. 

d. IC Mikrokontroler ATmega8535 sebagai pusat pengolahan data dan 

kontrol sistem selain itu mengubah data paralel menjadi data serial. 

e. Osilator kristal 11,0592 Mhz. 

f. Parallax 433 Mhz Tranceiver 

g. IC MAX-232 sebagai perantara komunikasi data serial. 

h. Konektor DB-9 pin male dan female sebagai penghubung antara DTE dan 

DCE atau sebaliknya. 

i. Konverter USB to RS232 serial 

j. Komponen Elektronika. 

 Resistor sebagai pengurang tegangan. 

 Kapasitor sebagai penyimpan energi sementara. 

 Led sebagai lampu penanda pada rangkaian. 

 Dioda.  

3. Komputer Server, digunakan sebagai penampung masukan data (database) 

dari PC interfacing dan sebagai sumber akses dari PC client. 

4. Komputer Client, digunakan untuk mengakses PC server. 
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5. Jaringan komputer (Local Area Network), digunakan sebagai miniatur 

jaringan internet. 

6. Program PHP, MySql, AppServer dan pemograman Visual Basic 6. 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang dilakukan 

pada penelitian ini yaitu perancangan sistem transmisi data serial, pembuatan 

apliasi interfacing, pembuatan sistem database, pembuatan sistem web, pengujian 

sisten secara keseluruhan, analisis data dan penyusunan laporan.  Berikut diagram 

alir prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

 

 
Gambar 3.1 Diagram alir prosedur penelitian 
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1. Rancangan Sistem Telemetri 

Penelitian ini memanfaatkan sistem telemetri untuk memantau dan memonitoring 

ketinggian air sungai multi sensor dari jarak jauh. Gambaran umum sistem yang 

akan dibuat ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 
 

Gambar 3.2 Diagram blok rancangan sistem Transmisi dataserial dengan 

parallax RF 433 MHz. 

 

 

Gambar 3.1 memperlihatkan proses transfer data, mulai dari proses data yang 

diperoleh dari dua buah sensor sampai dengan proses tampilnya data pada PC 

client menggunakan fasilitas Internet.  Data hasil pengukuran dari dua sensor akan 

transmisikan secara serial, yaitu data ditransmisikan secara bergantian dengan 

delay waktu 5 detik untuk masing-masing sensor. Oleh sebab itu, digunakan 

multiplekser untuk mengatur data dari sensor mana yang akan ditransmisikan.  

Pada rancangan sistem transmisi di atas, mikrokontroler I difungsikan untuk 
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memilih chanel multiplekser mana yang akan diaktifkan.  Selanjutnya data dari 

multiplekser akan di proses oleh mikrokontroler II dan ditransmisikan via wireless 

menggunakan transceiver buatan parallax dengan frekunsi 433 MHz.  Pada 

rancangan sistem telemetri ini, pengambilan data pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan rangkaian potensiometer 10K, rangkaian ini difungsikan sebagai 

simulasi alat ukur ketinggian air sungai.  Sedangkan perancangan sistem transmisi 

data serial via wireless menggunakan transceiver  buatan parallax,  sudah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya, yaitu dilakukan oleh Hendro Jatmiko pada 

tahun 2011.  Pada penelitian ini hanya menangani sistem integrasi antara alat ukur 

ketinggian air, sistem transmisi data serial via wireless, pengimputan data 

kedalam PC server dan mengolah data menjadi suatu informasi yang lebih 

lengkap dan mudah sampai ke masyarakat melalui fasilitas internet. 

 

Data hasil transmisi akan masuk ke PC menggunakan rangkaian converter USB to 

RS232, selanjutnya data yang masuk diproses dan disimpan ke dalam database.  

Database  yang digunakan dalam penelitian ini adalah databases MySQL versi 

5.1.  Data pada sistem database MySQL akan ditampilkan ke pada PC dengan 

menggunakan program web. Selanjutnya dilakukan koneksi server ke jaringan 

komputer client dengan topologi jaringan star.  Jika proses koneksi ini berhasil, 

client akan dapat mengakses data server dengan menggunakan komputer berbeda 

yang terkonkesi dengan server.  

 

Adapun rangkaian perangkat keras sistem transmisi data serial via wireless adalah 

sebagai berikut. 
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a. Rangkaian Multiplekser HCF4051 

Multiplekser berfungsi untuk memultipleksikan delapan kanal masukan yang 

mewakili delapan variabel data menjadi kanal tunggal.  Proses multipleksing 

dilakukan berdasarkan Time Division Multiplexing (TDM) dengan teknik scaning 

kanal.  Perangkat multiplekser dibangun dengan menggunakan rangkaian terpadu 

IC multiplekser analog HCF4051, seperti terlihat pada Gambar 3.6.  IC 

multiplekser analog HCF4051 ini digunakan untuk memasukkan data analog ke 

mikrokontroler ATmega8535 secara bergantian dengan mengatur sinyal kontrol 

A, B, dan C.  Konfigurasi kaki pada IC multiplekser analog HCF4051 ditunjukkan 

pada Gambar 3.3. 

 
 

Gambar 3.3 Rangkaian Minimum Multiplekser CHF4051 

 

b. Rangkaian Mikrokontroler ATmega8535 

Mikrokontroler ATmega8535 berfungsi untuk merubah data paralel dari 

multiplekser menjadi data serial.  Disamping itu mikrokontroler ATmega8535 

berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan sebagai kontrol utama sistem.  

Rangkaian minimum mikrokontroler ATmega8535 ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Rangkaian minimum Mikrokontroler ATmega8535 

 

c. Rangkaian Parallax RF 433 MHz Transceiver 

Rangkaian Parallax RF 433 MHz Transceiver  adalah satu rangkaian 

instrumentasi yang telah terintrgrasi menjdi satu, yang berfungsi mengirimkan 

data serial tanpa menggunakan kabel.  Rangkaian Parallax RF 433 di tunjukkan 

pada Gambar 3.5. 

 
 

Gambar 3.5 Rangkaian Minimum Parallax 433 MHz RF Transceiver 
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d. Rangkaian Konverter Tingkat RS-232 

Rangkaian konverter tingkat RS-232 pada penelitian ini menggunakan rangkaian 

terintegrasi IC jenis MAX232, yang berfungsi mengubah arus tegangan logika 

TTL menjadi arus tegangan logika komputer tingkan RS-232. Rangkaian 

konvereter tingkat RS-232 ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

 

 
 

Gambar 3.6 Rangkaian Konverter Tingkat RS-232 

 

Pada penelitian ini hanya digunakan tiga saluran data untuk berkomunikasi 

dengan komputer, yaitu TXD, RXD dan Ground.  T1Out (pin 14) dan R1In (pin 

13) pada MAX-232 digunakan sebagai jalur untuk berhubungan dengan PC.  

T1Out dihubungkan dengan RXD (pin 2) DB-9, sedang R1In dihubungkan ke 

TXD (pin 3) DB-9.  Untuk berhubungan dengan mikrokontroler ATmega8535,  

MAX 232 menggunakan T1In (pin 11) dan R1Out (pin 12). T1In dihubungkan ke 

TXD (pin 15) mikrokontroler ATmega8535, sedangkan R1Out dihubungkan ke 

RXD (pin 14) mikrokontroler ATmega8535. 

 

2. Pembuatan Aplikasi Interfacing 

Aplikasi driver adalah teknik antarmuka yang akan mengatur komunikasi antara 

komputer dengan perangkat keras.  Pengaturan yang dilakukan adalah pengaturan  
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port yang akan digunakan sebagai jalur input data.  Selain itu aplikasi driver ini 

juga akan digunakan untuk mengontrol masukan data yang disimpan pada sistem 

database. 

 

3. Pembuatan Sistem Databases 

Setalah aplikasi driver dengan menggunakan BV berjalan dengan baik. 

Selanjutnya adalah realisasi sistem database dengan menggunakan sistem 

database MySQL versi 5.1 yang terkoneksi dengan aplikasi driver. Sistem 

databases ini akan digunakan untuk menampung dan menyimpan data pengukuran 

dari masing-masing sensor. 

 

4. Pembuatan Aplikasi Web 

Setelah data hasil pengukuran diterima oleh aplikasi driver dan disimpan pada 

database MySQL berjalan dengan baik.  Selanjutnya adalah realisasi aplikasi Web 

dengan program PHP  yang terkoneksi dengan database MySQL.  Aplikasi web 

akan diproses pada komputer server dengan menggunakan servis localhost.  

Setelah semuanya dapat berjalan dengan baik, tahap selanjutnya adalah 

menghubungkan server dengan jaringan LAN, sebagai miniatur dari Jaringan 

internet. 

 

5. Pengujian Sistem Secara Menyeluruh 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem secara keseluruhan. Yaitu: 

1. Pengujian alat dengan program antarmuka.  pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui teknik antarmuka sudah berjalan dengan baik atau tidak, pada 

proses menerima data dari perangkat keras dan meyimpannya pada database 

MySQL. 
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2. Pengujian sistem web.  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja 

web server lokal (localhost) dalam mengakses data dari database MySQL dan 

menalpilkannya pada tampilan web server lokal. 

 

6. Analisis Hasil Penelitian 

Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap data pengukuran untuk mengatahui 

keakuratan sistem transmisi data via wireless dengan tampilan web sebagai sistem 

instrumentasi untuk deteksi dini bencana banjir.  Data yang dianalisis yaitu data 

respon sistem terhadap masukkan perangkat keras dan sistem database server.   

 

Tabel 3.1  Pengujian data pengukuran pada sistem transmisi via Wireless. 

Tanggal Jam Tegangan  
Tinggi 

Sensor A 

Tinggi 

Sensor B 

  
Tegangan 

Sensor A 

Tegangan 

Sensor B 
  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


