
 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012 sampai dengan Januari 2013. 

Perancangan alat penelitian dilakukan di Laboratorium Elektronika, Laboratorium 

Fisika Inti dan Laboratorium Fisika Komputasi, Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

 
B. Alat dan Bahan 
 
 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Solder untuk melelehkan timah agar komponen menyatu dengan PCB. 

2. Bor listrik untuk melubangi PCB. 

3. Penyedot timah untuk membuang sisa timah yang tidak terpakai. 

4. Multimeter digital untuk mengukur nilai hambatan dan tegangan. 

5. Obeng untuk mengencangkan mur. 

6. Cutter untuk memotong PCB. 

7. Spidol permanen untuk menggambar rangkaian di PCB. 

8. Akrilik untuk membuat penampang koil. 

9. Gergaji besi untuk memotong akrilik. 

10. Kotak untuk wadah penyatuan komponen 
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Bahan-bahan atau komponen yang digunakan adalah : 

1. PCB untuk pemasangan komponen 

2. FeCl3 untuk melarutkan PCB 

3. Mikrokontroler AT8535 sebagai pengontrol sistem alat 

4. Resistor 

5. Kapasitor 

6. Kabel penghubung 

7. Timah (tenol) sebagai penyatu komponen pada PCB 

8. LED sebagai simulator  

9. IC TL081 sebagai penguat 

 
C. Prosedur Penelitian 
 
 
Prosedur penelitian ini terdiri dari perancangan perangkat keras (hardware), 

perancangan perangkat lunak (software), pengujian sistem dan analisa data 

pengujian. 

 
1. Perancangan perangkat keras (Hardware) 

Perangkat keras (hardware) alat pendeteksi medan magnet yang akan dibuat ini 

terdiri dari beberapa bagian yaitu : pembuatan koil datar, rangkaian catu daya, 

penguat instrumentasi, sistem minimum mikrokontroler ATMega8535, dan output 

berupa led sebagai indikatornya. Mula-mula objek didekatkan pada koil datar 

sehingga dihasilkan sinyal analog yang sangat kecil. Karena sinyal yang 

dihasilkan masih sangat kecil maka kita gunakan penguat untuk memperbesar 

sinyal. Sinyal output yang dihasilkan dari penguat selanjutnya diolah 

menggunakan mikrokontroler ATMega8535 dan ditampilkan melalui LED 
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sebagai indikatornya.  Diagram blok dari alat-alat yang dibuat tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 
     
 

 

 
 

Gambar 3.1. Diagram blok rancangan alat 
 
 
Koil datar digunakan untuk mendeteksi seberapa besar induktor yang terdapat 

pada logam. Koil datar menghasilkan sinyal output yang masih terlalu lemah. 

Sinyal output yang lemah ini kemudian diperkuat oleh rangkaian penguat 

isntrumentasi yang terdiri dari terdiri atas rangkaian buffer, penguat dan 

butterworth. Buffer/ penyangga diperlukan agar input penguat tidak terbebani dan 

pada rangkaian penguat juga dipasang rangkaian butterworth untuk menstabilkan 

tegangan keluaran yang dihasilkan oleh penguat. Jika tidak dipasang rangkaian 

butterworth maka hasil tegangan keluaran pada penguat tegangannya akan 

berubah-ubah, ini dikarenakan input dari penguat yaitu koil datar menghasilkan 

tegangan yang berubah-ubah. Selanjutnya, sinyal yang telah dikuatkan oleh 

rangkaian op-amp TL081 ini masuk kedalam rangkaian time delay, rangkaian ini 

akan memberikan penundaan waktu yang kita inginkan dengan mengatur R dan C 

pada rangkaian.  Waktu tunda ini diperlukan karena tegangan yang dihasilkan 

oleh sensor sering berubah-ubah. Output dari penguat instrumentasi ini berupa 

sinyal analog yang telah diperkuat. Kemudian sinyal analog ini diteruskan ke 

sistem minimum mikrokontroller ATMega8535 selanjutnya disimulasikan ke 

LED. 

Sensor Objek Penguat 

Mikrokontroller 
ATMega 8535 

indikator LED 
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a) Membuat Koil Datar 

 
Dalam pembuatan koil datar ini kita hanya menggunakan tembaga. Tembaga ini 

dililit secara melingkar pada akrilik yang telah dipotong persegi seperti obat 

nyamuk yang mempunyai dua buah ujung yang akan disambungkan pada penguat 

instrumentasi seperti pada Gambar 3.2 berikut. 

 
Gambar 3.2. Koil datar 

 
 

b) Perancangan Buffer/ penyangga 
 

 
Gambar 3.3. Rangkaian buffer/ penyangga 

 
 

Pada perancangan penyangga IC yang digunakan yaitu TL081, dengan kaki 

inverting dihubungkan langsung dengan kaki output dan kaki non inverting 

sebagai masukan/ input. 

 
c). Perancangan rangkaian penguat 
 
Rangkaian penguat dapat dilihat seperti pada Gambar 3.4 karena pada penelitian 

ini menggunakan tiga kali penguatan maka akan dirancang penguat 1, penguat 2 

dan penguat 3. 
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Gambar 3.4. Rangkain penguat dan butterworth 

 
 
Rangkaian penguat pada Gambar 3.4 yaitu penguat non-inverting, terdiri dari 

sebuah IC TL081 dan dua buah resistor yang dibuat terhadap ground. Pin 2 

sebagai masukan non-inverting,pin 4 dihubungkan dengan suplay tegangan -12 V 

DC sedangkan pada pin 7 diberi tegangan +12 V dc dan pin 6 sebagai keluaran 

dari op-amp. Pada penguat ini juga diberi kapasitor yang disusun parallel dengan 

resistor Rf yang disebut juga butterworth. 

 
d) Rangkaian catu daya 

Pada rangkaian ini menggunakan sebuah catu daya yang digunakan sebagai 

sumber tegangan semua rangkaian. Rangkaian catu daya ini menggunakan IC 

LM7805 dan LM7812 yang berfungsi sebagai regulator atau penstabil tegangan 

dengan kapasitas arus maksimal 500mA. Keluaran dari catu daya ini sebesar 5V 

DC dan 12V DC. Keluaran 5V digunakan sebagai sumber tegangan 

mikrokontroler dan sensor koil datar. Sedangkan keluaran 12V digunakan untuk 

sumber tegangan penguat instrumentasi yang digunakan. Rangkaian catu daya 

dapat dilihat pada Gambar 3.5. 



 

Gambar 3.5. Rangkaian catu daya dengan tegangan keluaran 5 volt dan 12 volt

e) Membuat rangkaian mikrokontrol

Mikrokontroler ATMega8535 adalah perangkat yang digunakan sebagai pusat 

kontrol pada pembuatan alat ini

beberapa komponen sebagai rangkaian minimum seperti pada Gambar 3.

Gambar 3.6. Rangkaian minimum mikrokontroler ATmega 8535

 
2. Perancangan perangkat lunak (Software)

Perancangan perangkat lunak pada alat ini berupa pembacaan mikrokontroller dan 

menampilkannya pada LED. Supaya mikrokontroller dapat bekerja, maka perlu 

Rangkaian catu daya dengan tegangan keluaran 5 volt dan 12 volt
 
 

Membuat rangkaian mikrokontroler ATMega8535 

Mikrokontroler ATMega8535 adalah perangkat yang digunakan sebagai pusat 

kontrol pada pembuatan alat ini. Supaya mikrokontroler dapat berjalan, diperlukan 

beberapa komponen sebagai rangkaian minimum seperti pada Gambar 3.

Rangkaian minimum mikrokontroler ATmega 8535

Perancangan perangkat lunak (Software) 

Perancangan perangkat lunak pada alat ini berupa pembacaan mikrokontroller dan 

menampilkannya pada LED. Supaya mikrokontroller dapat bekerja, maka perlu 
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Rangkaian catu daya dengan tegangan keluaran 5 volt dan 12 volt 

Mikrokontroler ATMega8535 adalah perangkat yang digunakan sebagai pusat 

. Supaya mikrokontroler dapat berjalan, diperlukan 

beberapa komponen sebagai rangkaian minimum seperti pada Gambar 3.6. 

 

Rangkaian minimum mikrokontroler ATmega 8535 

Perancangan perangkat lunak pada alat ini berupa pembacaan mikrokontroller dan 

menampilkannya pada LED. Supaya mikrokontroller dapat bekerja, maka perlu 
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dilakukan pemrograman terlebih dahulu. Dalam penelitian ini software yang 

digunakan untuk memprogram mikrokontroller adalah bahasa basic.  

 
3. Pengujian Fungsi Alat Pendeteksi 
 
Pengujian diawali dengan menghitung amplitudo sensor koil datar yang terbaca 

pada osiloskop dengan mengubah-ubah frekuensi pada signal generator. 

Pengujian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan magnet dan 

tanpa menggunakan magnet. Hasil pengujian tersebut akan diperlihatkan pada 

Tabel 3.1.. 

 
Tabel 3.1. Tabel hasil penelitian pengambilan data alat. 

no frekuensi amplitudo SG time/div volt/div amplitudo 
1 
2 
3 
4 

      

 

 


