
 
 
 
 
 
 

IV
 
 
 
A. Hasil Penelitian 
 
 
Telah direalisasikan alat pendetek

Perangkat terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dimana perangkat 

keras terdiri dari rangkaian ca

mikrokontroler ATMega

indikatornya. Sedangkan perangkat lunak menggunakan bahasa Basic dengan 

program Bascom AVR. 

 

Gambar 4.1

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Telah direalisasikan alat pendeteksi logam yang terbuat dari induktor koil datar. 

Perangkat terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dimana perangkat 

keras terdiri dari rangkaian catu daya, penguat instrumentasi, sistem minimum 

mikrokontroler ATMega8535, rangkaian sensor dan rangkaian LED sebagai 

indikatornya. Sedangkan perangkat lunak menggunakan bahasa Basic dengan 

program Bascom AVR. Gambar alat keseluruhan  dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Gambar Alat Penelitian 

tor koil datar. 

Perangkat terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dimana perangkat 

m minimum 

8535, rangkaian sensor dan rangkaian LED sebagai 

indikatornya. Sedangkan perangkat lunak menggunakan bahasa Basic dengan 

Gambar alat keseluruhan  dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Pada alat tersebut terdapat komponen-komponen perangkat keras (hardware) yang 

telah digabungkan seperti rangkaian catu daya, penguat instrumentasi, rangkaian 

buffer, sistem minimum mikrokontroler ATMega8535, rangkaian sensor dan 

rangkaian LED. Gambar rangkaian keseluruhan dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 
Sensor yang digunakan pada alat berupa induktor koil datar sebagai pendeteksi 

yang dihasilkan oleh objek yang akan dideteksi. Salah satu kaki sensor tersebut 

dihubungkan dengan sumber tegangan yang tetap dan kaki yang lainnya 

dihubungkan ke rangkaian penguat karena sinyal yang dihasilkan oleh sensor 

terlalu kecil maka perlu ditambahkan penguat. Penguat yang digunakan dalam alat 

ini adalah penguat instrumentasi yang terdiri dari rangkaian buffer dan 

butterworth. Selanjutnya penguat dihubungkan ke sistem minimum 

mikrokontroler untuk diolah.  

 
Supaya mikrokontroler dapat menerima dan menampilkan sinyal keluaran dari 

sensor, diperlukan pemrograman untuk mengolah data sensor tersebut. Bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk mengolah data tersebut yaitu bahasa Basic 

dengan program Bascom AVR. Untuk mendownload program tersebut ke 

mikrokontroler digunakan downloader K-125. 

 
 



 

Gambar
 
 
B. Karakteristik Induktor Koil Datar
 
 
Penelitian ini menggunakan koil datar sebagai sensor 

induktor pada logam. Koil yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

diameter yang berbeda-beda yaitu 3 cm, 4 cm dan 5 cm sedangk

yang digunakan mempunyai diameter 5 mm. Untuk menghitung jumlah lilitan 

yang ada pada tiap-tiap koil tersebut menggunakan 

� � �����
��	
���

 

Gambar 4.2. Rangkaian keseluruhan dari alat 

Karakteristik Induktor Koil Datar 

menggunakan koil datar sebagai sensor yang berfungsi mendeteksi 

or pada logam. Koil yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

beda yaitu 3 cm, 4 cm dan 5 cm sedangkan kawat 

yang digunakan mempunyai diameter 5 mm. Untuk menghitung jumlah lilitan 

tiap koil tersebut menggunakan persamaan 4.1. 

�	
���        
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yang berfungsi mendeteksi 

or pada logam. Koil yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

kawat tembaga 

yang digunakan mempunyai diameter 5 mm. Untuk menghitung jumlah lilitan 

(4.1) 



 

Dimana :  

n   = jumlah lilitan 

Lkoil  = luas permukaan koil (cm

Ltembaga = luas permukaan tembaga (cm
 
 
Sedangkan persamaan untuk menghitung luas koil dan luas tembaga yaitu dengan 

menggunakan persamaan luas 

tersebut dapat dihitung jumlah lilitan pada ketiga koil yang digu

koil dengan diameter 3 cm didapat lilitan sebanyak 36 lilitan, untuk koil dengan 

diameter 4 cm didapat lilitan sebanyak 64 lilitan dan untuk koil dengan diameter 5 

cm didapat lilitan sebanyak 100 lilitan.

seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

 
       a. Koil 1 (d=3cm)  

Gambar 4.

 
Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan salah satu kaki koil ke 

ground signal generator dan kaki lainnya ke ground osiloskop yang disambungkan 

dengan resistor, probe osiloskop dan input dari 

Gambar 4.4. 

 

 

= luas permukaan koil (cm2) 

= luas permukaan tembaga (cm2) 

untuk menghitung luas koil dan luas tembaga yaitu dengan 

persamaan luas lingkaran ���. Dengan menggunakan 

tersebut dapat dihitung jumlah lilitan pada ketiga koil yang digunakan. 

koil dengan diameter 3 cm didapat lilitan sebanyak 36 lilitan, untuk koil dengan 

diameter 4 cm didapat lilitan sebanyak 64 lilitan dan untuk koil dengan diameter 5 

at lilitan sebanyak 100 lilitan. Koil yang digunakan dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 4.3 

    
    b.Koil 2 (d=4cm)  c. Koil 3 (d=5cm)

Gambar 4.3. Koil datar yang digunakan 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan salah satu kaki koil ke 

ground signal generator dan kaki lainnya ke ground osiloskop yang disambungkan 

dengan resistor, probe osiloskop dan input dari singal generator. Seperti pada 
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untuk menghitung luas koil dan luas tembaga yaitu dengan 

Dengan menggunakan persamaan 

nakan. Untuk  

koil dengan diameter 3 cm didapat lilitan sebanyak 36 lilitan, untuk koil dengan 

diameter 4 cm didapat lilitan sebanyak 64 lilitan dan untuk koil dengan diameter 5 

akan dalam penelitian ini 

 
c. Koil 3 (d=5cm) 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan salah satu kaki koil ke 

ground signal generator dan kaki lainnya ke ground osiloskop yang disambungkan 

. Seperti pada 



 

 
 
Data karakterisasi dari sensor koil datar dapat dilihat pada tabel

4.3. 

 
Tabel 4.1. Karakteristik koil datar dengan diameter 5 cm
 

No 
 

Frekuensi 
signal 

generator 

Amplitudo 

generator
1 1 MHz 
2 100 KHz 
3 10 Khz 
4 1 KHz 

 
 
Tabel 4.2. Karakteristik koil datar
 

No 
 

Frekuensi 
signal 

generator 

Amplitudo 

generator
1 1 MHz 
2 100 KHz 
3 10 Khz 

 
 
Tabel 4.3. Karakteristik koil datar
 

No 
 

Frekuensi 
signal 

generator 

Amplitudo 

generator
1 1 MHz 
2 100 KHz 
3 10 Khz 

 
Gambar 4.4. Sensor koil datar 

Data karakterisasi dari sensor koil datar dapat dilihat pada tabel 4.1 sampai tabel 

Karakteristik koil datar dengan diameter 5 cm 

Amplitudo  
signal 

generator 
volt/div 

 

Amplitudo 
tanpa benda 

magnet 

Amplitudo
dengan 

magnet
4.5 0.2 volt 5 4.8
4.5 0.2 volt 4.8 4.6
4.5 0.2 volt 4.7 4.6
4.5 0.2 volt 4.7 4.5

Karakteristik koil datar dengan diameter 4 cm  

Amplitudo  
signal 

generator 
volt/div 

 

Amplitudo 
tanpa benda 

magnet 

Amplitudo
dengan 

magnet
4.5 0.2 volt 3.9 3.7
4.5 0.2 volt 3.8 3.6
4.5 0.2 volt 3.8 3.6

Karakteristik koil datar dengan diameter 3 cm  

Amplitudo  
signal 

generator 
volt/div 

 

Amplitudo 
tanpa benda 

magnet 

Amplitudo
dengan 

magnet
4.5 1 volt 1.8 1.6
4.5 1 volt 1.7 1.6
4.5 1 volt 1.7 1.6
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4.1 sampai tabel 

Amplitudo 
dengan benda 

magnet 
4.8 
4.6 
4.6 
4.5 

Amplitudo 
dengan benda 

magnet 
3.7 
3.6 
3.6 

Amplitudo 
dengan benda 

magnet 
1.6 
1.6 
1.6 
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Pada koil 3 (diameter 5 cm) menggunakan jenis sinyal kotak pada signal 

generator, time/ div 1 µs dan volt/div 0.2 volt. Amplitudo tertinggi pada saat 

frekuensi signal generator 1 MHz yaitu 5 div pada saat koil tidak diberi magnet 

dan 4.8 div pada saat koil diberi magnet. Pada koil 3 ini mengalami perubahan 

amplitudo yang sama pada setiap perubahan frekuensi signal generator yaitu 0,2 

div. Pada koil 2 (diameter 4 cm) juga menggunakan jenis sinyal kotak pada signal 

generator, time/div 0.2 µs dan volt/div 0.2 volt. Amplitudo tertinggi 3.9 div pada 

saat tidak menggunakan magnet dan 3.7 div pada saat diberi magnet. Pada koil 2 

ini juga mengalami perubahan amplitudo yang sama besar dengan koil 3 yaitu 0,2 

div. Pada koil 1 (diameter 3 cm) menggunakan jenis sinyal kotak juga, time/div 

0.1 µs dan volt/div 1 volt dengan amplitudo sebesar 1,8 div pada saat tidak diberi 

magnet dan 1,6 div pada saat diberi magnet. Apabila frekuensi diturunkan 

amplitudo gelombang yang dihasilkan juga menurun. Ini menandakan adanya 

perubahan amplitudo yang terjadi pada koil. Amplitudo gelombang yang 

dihasilkan oleh koil datar lebih kecil pada saat koil tersebut diberi magnet. 

 
C. Pembahasan 
 
 
Pada penelitian ini menggunakan kumparan induktor koil datar. Koil datar adalah 

lilitan kawat yang sangat tipis dan bertindak sebagai induktor. Koil datar ini 

bersama dengan kapasitor membangun sebuah osilator yang menghasilkan 

frekuensi bergantung pada nilai induktansi dan kapasitansi. Induktansi koil datar 

bergantung pada jarak benda logam di depan koil datar. Induktor sendiri yaitu 

merupakan komponen elektronik dasar yang digunakan dalam rangkaian yang 

arus dan tegangannya berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk 
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memproses arus bolak-balik. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat 

penghantar yang dibentuk menjadi kumparan, lilitan membantu membuat medan 

magnet yang kuat di dalam kumparan.  

 
Nilai induktansi yang dihasilkan suatu induktor dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi induktansi ini mempengaruhi seberapa 

besarnya fluks magnet yang akan dihasilkan apabila ada sejumlah arus yang 

dialirkan melewati kawat kumparan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

induktansi tersebut antara lain : 

1. Jumlah lilitan pada kumparan : yaitu semakin banyak jumlah lilitan pada 

kumparan akan menghasilkan gaya medan magnet yang semakin banyak pada 

arus tertentu sedangkan faktor-faktor yang lain nilainya tetap. 

2. Luas kumparan : yaitu semakin luas penampang kumparan maka akan 

menghasilkan induktansi yang semakin besar, dan apabila semakin kecil luas 

penampangnya maka akan semakin kecil induktansinya sedangkan faktor-

faktor yang lainnya dibuat tetap. 

3. Panjang kumparan : yaitu semakin panjang ukuran dari sebuah kumparan 

maka akan semakin kecil induktansinya dan apabila semakin pendek ukuran 

kumparan maka akan semakin besar nilai induktansinya sedangkan faktor-

faktor yang lainnya dibuat tetap. 

4. Bahan inti : yaitu semakin besar permeabilitas dari bahan inti yang digunakan 

maka semakin besar induktansinya dan semakin kecil permeabilitas bahan 

intinya mka semakin kecilinduktansinya sedangkan faktor-faktor yang 

lainnya dibuat tetap. 
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Untuk menghitung besarnya induktansi pada suatu kumparan  digunakan 

persamaan : 

����� � ����
��������       (4.2) 

� � � �!"�#!$��
�         (4.3) 

Dimana : 
 
L : induktansi dari kumparan (µH) 

N : jumlah lilitan 

Di : diameter dalam (mm) 

s : jarak antara lilitan (mm) 

w : diameter kawat (mm) 

Dengan menggunakan persamaan 4.2 dapat dihitung nilai induktansi yang 

terdapat pada ketiga koil yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai induktansi 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Nilai induktansi pada koil 
koil parameter nilai  
koil 1 Di 3 mm 

N 36 
w 0.5 mm 
s 0 
L 19.948 µH 

koil 2 Di 3 mm 
N 64 

 
w 0.5 mm 

 
s 0 
L 100.377 µH 

koil 3 Di 8 mm 
N 100 
w 0.5 mm 
s 0 
L 423.403 µH 
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Selain menggunakan menggunakan persamaan 4.2 dan 4.3 nilai induktansi dari 

koil datar dapat dihitung dengan menggunakan jembatan hay. Jembatan hay 

digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui, yang 

dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Pada jembatan hay ini tahanan R1 

dirangkaikan secara seri dengan  kapasitor C1. 

 

%�%& ' �(
)* � %�%�        (4.4) 

Dari persamaan 4.4 didapat nilai induktansi sebesar 57,9954 H untuk koil dengan 

diameter 5 cm, 57,6363 H untuk koil dengan diameter 4 cm dan 20,096 H untuk 

koil dengan diameter 3 cm. 

 
Selain itu dilakukan pengukuran nilai induktansi pada koil dengan menggunakan 

logam. Nilai induktansi pada koil dengan menggunakan logam dapat dilihat pada 

tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5. Nilai induktansi pada koil dengan menggunakan logam 
 

bahan koil 5 cm koil 4 cm koil 3 cm 
magnet 51,5 H 40,351 H 14,1968 H 
stainless 51,1 H 40,3948 H 14,2969 H 
CuZn 51,3 H 40,9955 H 14,2966 H 
Al2O3 51,4 H 40,6923 H 14,2957 H 
Fe 51,3 H 39,0968 H 14,1969 H 

 

Setelah didapat nilai induktansi dari koil datar selanjutnya membuat grafik 

simulasi dari osilator dengan menggunakan persamaan  

+�, � �-  �./
 0 ' %-  ./

 0 ' +)              (4.5) 

Dari persamaan (4.5) didapat persamaan (4.6)  
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12�32�3 4 � 5 0 1
8 �
�) 8 9

�
: ;2�2�< ' =0�

�)
>+�,                      (4.6) 

+?@0 � +�, 8 2� 8  -%2�                    (4.7) 

- � �81 8-%� B2�2�C ' �1�                (4.8) 

Dari persamaan (4.6) dan (4.7) didapat hasil matriks untuk A, B, C dan D. Untuk 

matriks � � ;0 1;  8 �
�)   8 9

� < , E � ;0; ��)<, - � F81;  8-%G dan H � F1G. Dari 

matriks tersebut selanjutnya dilakukan pendeklarasian nilai dari setiap komponen 

yang digunakan yaitu resistor, kapasitor dan induktor.  

 
Untuk koil dengan diameter 3 cm dengan nilai resistansi 1.2 KΩ, kapasitansi 

10nF, dan induktansi 20,096 H didapat grafik 4.1. 

 
R=1200 

L=20,096 

Cx=10E-6 

A=[0 1; -1/(L*Cx) -R/L] 

B=[0; 1/(L*Cx)] 

C=[-1 –(Cx*R)] 

D=[1] 

STEP (A, B,C, D) 
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Grafik 4.1. Grafik simulasi osilator koil datar diameter 3 cm 
 
 

Untuk koil dengan diameter 4 cm dengan nilai resistansi 1.2 KΩ, kapasitansi 

10nF, dan induktansi 57,6363 H didapat grafik 4.2. 

 
R=1200 

L=57,6363 

Cx=10E-6 

A=[0 1; -1/(L*Cx) -R/L] 

B=[0; 1/(L*Cx)] 

C=[-1 –(Cx*R)] 

D=[1] 

STEP (A, B,C, D) 

 

Time (sec.)
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Grafik 4.2. Grafik simulasi osilator koil datar diameter 4 cm 

 
 
Untuk koil dengan diameter 5 cm dengan nilai resistansi 1.2 KΩ, kapasitansi 

10nF, dan induktansi 57,9954 H didapat grafik 4.3 

 
R=1200 

L=57,9954 

Cx=10E-6 

A=[0 1; -1/(L*Cx) -R/L] 

B=[0; 1/(L*Cx)] 

C=[-1 –(Cx*R)] 

D=[1] 

STEP (A, B,C, D) 

 

Time (sec.)

A
m
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de

Step Response
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-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
From: U(1)
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Grafik 4.3. Grafik simulasi osilator koil datar diameter 5 cm 

 

Pada grafik 4.1, 4.2 dan 4.3 ini simulasi dibuat dengan menggunakan program 

Matlab. R menunjukkan nilai resistansi yang digunakan, L menunjukkan besarnya 

nilai induktansi dan Cx menunjukkan besarnya nilai kapasitansi yang digunakan. 

A  dan B merupakan hasil dari persamaan 4.6 sedangkan C dan D merupakan 

hasil dari persamaan 4.8. Dari grafik simulasi tersebut dapat dilihat pada grafik 

4.1 amplitudo berhenti berosilasi pada waktu 0.2 sekon. Sedangkan pada grafik 

4.2 dan 4.3 amplitudo berhenti berosilasi pada waktu 0.6 sekon. Osilasi amplitudo 

tersebut berpengaruh pada besarnya nilai induktansi. Semakin besar nilai 

induktansinya maka semakin lama amplitudo tersebut berhenti berosilasi dan 

semakin kecil nilai induktansinya maka semakin cepat amplitudo tersebut berhenti 

berosilasi. 
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Selain simulasi induktansi seperti pada grafik 4.1, 4.2 dan 4.3 juga dilakukan 

simulasi terhadap induktansi dengan menggunakan logam. Grafik simulasi dengan 

menggunakan logam dapat dilihat pada grafik 4.4 dan 4.5. Simulasi dilakukan 

pada logam yang sama yaitu magnet dengan nilai induktansi tertinggi dan 

terendah tapi dengan diameter koil yang berbeda. Pada grafik 4.4 koil benrhenti 

berosilasi pada waktu 0.5 sekon dan pada grafik 4.5 koil berhenti berosilasi pada 

waktu 0.15 sekon.  

 

 

Grafik 4.4. Grafik simulasi osilator koil datar diameter 5 cm dengan 
menggunakan magnet 

Time (sec.)

A
m

pl
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Grafik 4.4. Grafik simulasi osilator koil datar diameter 3 cm dengan 
menggunakan magnet 

 
 
Pada penelitian ini pengukuran terhadap koil datar tidak jauh berbeda dengan 

pengujian karakteristiknya. Hanya saja pada pengukurannya ditambahkan 

kapasitor pada rangkaian koil dan resistor tersebut. Kapasitor yang digunakan ada 

2 jenis yaitu kapasitor elektrolit dan kapasitor keramik. Penggunaan kapasitor ini 

berpengaruh terhadap banyaknya gelombang yang dihasilkan pada osiloskop. 

Pada saat penggunaan kapasitor elektrolit gelombang yang dihasilkan tidak 

sebanyak gelombang yang dihasilkan pada saat pengukuran menggunakan 

kapasitor keramik. Pada penelitian ini tiap-tiap koil datar dilakukan dua kali 

pengukuran dengan memvariasikan kapasitornya. Sedangkan resitornya hanya 

menggunakan satu jenis saja. Hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 
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Pengukuran frekuensi dilakukan setelah didapatkan data pada tabel tersebut. Pada 

frekuensi 1MHz pada signal generator didapat frekuensi sebesar 1,32x103 Hz dan 

tegangan inputan (Vcc) sebesar 13,5 Volt. Pada frekuensi 100 KHz pada signal 

generator didapat frekuensi sebesar 1,39x102 Hz dan tegangan inputan (Vcc) 

sebesar 14 Volt. Dan pada frekuensi 10 KHz pada signal generator didapat 

frekuensi sebesar 13,16 Hz dan tegangan inputan (Vcc)sebesar 21,5 Volt. 

 
Pada tabel kolom t menyatakan panjangnya range gelombang yang terjadi pada 

saat pengukuran, A(h1) menyatakan besarnya amplitudo sebelum diberi 

benda,logam B1(h2) menyatakan besarnya amplitudo setelah diberi benda logam 

pada pengulangan pertama dan B2(h2) menyatakan besarnya amplitudo setelah 

diberi benda logam pada pengulangan kedua. Fsg (Hz) menunjukkan nilai 

frekuensi yang digunakan pada signal generator, volt/div menyatakan besarnya 

tegangan yang tergambar pada layar perkotak dalam arah vertikal. Time/div 

menyatakan besarnya tegangan yang tergambar pada layar perkotak dalam arah 

vertikal. Dan λ menyatakan panjang persatuan gelombang. 

 
Pada penelitian ini bahan yang digunakan sebagai sampel adalah magnet, 

stainless, kuningan (CuZn), alumunium (Al2O3) dan obeng (Fe). Pertama 

dilakukan pengujian terhadap kapasitor elektrolit. Pada magnet perubahan 

amplitudo yang terjadi sebesar 0,1-0,5 div. Pada bahan stainless perubahan 

amplitudo sebesar 0-0,4 div. Pada bahan kuningan (CuZn) 0,6-0,8 div. Pada bahan 

alumunium (Al2O3) perubahan amplitudo sebesar 0,4-0,8 div. Dan pada obeng 

(Fe) terjadi perubahan amplitudo sebesar 0-0,4 div. Pada koil 1 ini perubahan 

amplitudo terbesar terdapat pada kuningan (CuZn) dan alumunium (Al2O3).  
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Selanjutnya pada koil 1 dilakukan pendeteksian terhadap bahan dengan mengganti 

kapasitornya dengan kapasitor keramik. Pada kapasitor keramik ini lebih banyak 

gelombang yang dihasilkan daripada pendeteksian dengan menggunakan kapasitor 

elektrolit. Pada magnet perubahan amplitudo yang terjadi sebesar 0,7-0,8 div. 

Pada bahan stainless perubahan amplitudo sebesar 1,2-1,3 div. Pada bahan 

kuningan (CuZn) 0,8-1 div. Pada bahan alumunium (Al2O3) perubahan amplitudo 

sebesar 0,8-0,9 div. Dan pada obeng (Fe) terjadi perubahan amplitudo sebesar 0,5-

0,8 div. Pada koil 1 dengan menggunakan kapasitor keramik ini perubahan 

amplitudo terbesar terdapat pada stainless. 

 
Pada koil 2 perubahan amplitudo yang terjadi tidak jauh berbeda dengan koil 1. 

Begitupun pada koil 3 tidak terlalu banyak perubahan amplitudo. Perubahan 

frekuensi pada signal generator pun juga tidak terlalu berpengaruh pada jumlah 

gelombang yang dihasilkan maupun perubahan amplitudo pada tiap-tiap koil.  

 
Grafik penurunan amplitudo pada tiap-tiap bahan dapat dilihat pada Grafik 4.6 

dan 4.7 berikut ini. Pada Grafik 4.6 menunjukkan hubungan amplitudo terhadap 

waktu pada koil 1 dengan kapasitor keramik pada frekuensi 1MHz. Amplitudo 

terkecil pada Grafik 4.6 terjadi pada bahan stainless sedangkan pada magnet dan 

obeng (Fe) nilai amplitudonya tidak terjadi perbedaan yang jauh. Pada Grafik 4.7 

menunjukkan hubungan amplitudo terhadap waktu pada koil 1 dengan 

menggunakan kapasitor elektrolit pada frekuensi yang sama yaitu 1MHz. Pada 

koil ini hanya dihasilkan 2 buah gelombang sehingga data yang didapat hanya 

berupa garis lurus. 
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Grafik 4.6 Hubungan amplitudo terhadap waktu pada koil 3 cm dengan kapasitor 
keramik pada frekuensi 1MHz 

 
 

 
 
Grafik 4.7 Hubungan amplitudo terhadap waktu pada koil 3 cm dengan kapasitor 

elektrolit pada frekuensi 1MHz 
 
 

Pada grafik 4.6  nilai exponensial magnet terletak pada garis y=7.532e-058x dan 

R2=0.999. Pada stainless nilai exponensialnya terletak pada y=6.300e-0.54x dan 

R2=0.978. Pada kuningan (CuZn) terletak pada garis y=6.351e-0.48x dan R2=0.995. 

Pada alumunium (Al2O3) nilai exponensialnya terletak pada garis  y=5.858e-0.42x 

dan R2=0.968 sedangkan pada besi (Fe) terletak pada y=7.553e-0.59x dan R2=0.998. 
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Pada grafik 4.7 nilai exponensial magnet terletak pada garis y=144.4e-3.63x dan 

R2=1. Pada stainless nilai exponensialnya terletak pada garis y=84.05e-3.02x dan 

R2=1. Pada kuningan (CuZn) terletak pada garis y=115.6e-3.52x dan R2=1. Pada 

alumunium (Al2O3) nilai exponensialnya terletak pada garis y=1296e-3.58x dan 

R2=1. Dan pada besi (Fe) terletak pada garis y=80e-2.99x dan R2=1. 

 
Pada grafik 4.8, 4.9 dan 4.10 merupakan grafik hubungan amplitudo terhadap 

jarak pada tiap-tiap koil datar yang digunakan pada penelitian ini. Pada setiap 

benda logam yang dilakukan pengujian menghasilkan 5 buah gelombang. Pada 

grafik 4.8 gelombang yang digunakan adalah gelombang pertama, pada grafik 4.9 

gelombang yang digunakan adalah gelombang ketiga dan pada grafik 4.10 

gelombang yang digunakan adalah gelombang kedua. 

 

 
Grafik 4.8 Hubungan amplitudo terhadap jarak pada koil 5 cm  

 
 
Pada grafik 4.8 perubahan amplitudo yang terjadi pada stainless terlihat sampai 

pada jarak 6 mm, pada jarak 8 mm amplitudo kembali seperti sebelum diberi 

stainless. Pada besi (Fe) perubahan amplitudo terlihat pada jarak 6 mm, pada jarak 
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8 mm amplitudo kembali seperti sebelum diberi besi (Fe). Pada magnet perubahan 

amplitudo hanya terlihat sampai pada jarak 2 mm. Pada alumunium (Al2O3) 

perubahan amplitudo hanya terlihat sampai pada jarak 2 mm. Dan pada kuningan 

(CuZn) perubahan amplitudo terlihat sampai pada jarak 4 mm dan pada jarak 6 

mm amplitudo kembali seperti sebelum diberi kuningan (CuZn). 

 

 
Grafik 4.9 Hubungan amplitudo terhadap jarak pada koil 4 cm 

 
 
Pada grafik 4.9 perubahan amplitudo yang terjadi pada stainless terlihat sampai 

pada jarak 14 mm, pada jarak 16 mm amplitudo kembali seperti sebelum diberi 

stainless. Pada besi (Fe) perubahan amplitudo terlihat pada jarak 8 mm, pada jarak 

10 mm amplitudo kembali seperti sebelum diberi besi (Fe). Pada magnet tidak 

terjadi perubahan amplitudo. Pada alumunium (Al2O3) perubahan amplitudo 

hanya terlihat sampai pada jarak 4 mm dan pada jarak 6 mm amplitudo kembali 

seperti sebelum diberi alumunium (Al2O3). Dan pada kuningan (CuZn) 

perubahan amplitudo terlihat sampai pada jarak 6 mm dan pada jarak 8 mm 

amplitudo kembali seperti sebelum diberi kuningan (CuZn). 
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Grafik 4.10 Hubungan amplitudo terhadap jarak pada koil 3 cm 

 
 
Pada grafik 4.10 perubahan amplitudo yang terjadi pada stainless terlihat sampai 

pada jarak 14 mm, pada jarak 16 mm amplitudo kembali seperti sebelum diberi 

stainless. Pada besi (Fe) perubahan amplitudo terlihat pada jarak 8 mm, pada jarak 

10 mm amplitudo kembali seperti sebelum diberi besi (Fe). Pada magnet 

perubahan amplitudo terlihat sampai pada jarak 4mm dan pada jarak 6 mm 

amplitudo kembali seperti sebelum diberi magnet. Pada alumunium (Al2O3) 

perubahan amplitudo hanya terlihat sampai pada jarak 4 mm dan pada jarak 6 mm 

amplitudo kembali seperti sebelum diberi alumunium (Al2O3). Dan pada 

kuningan (CuZn) perubahan amplitudo terlihat sampai pada jarak 6 mm dan pada 

jarak 8 mm amplitudo kembali seperti sebelum diberi kuningan (CuZn). 

 
D. Analisis perangkat lunak (software) 
 
 
Perangkat lunak (software) merupakan bagian penting dalam sebuah alat 

instrumentasi. Perangkat lunak (software) ini digunakan untuk mengolah data. 

Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa 
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pemrograman Basic Compiler (BASCOM). BASCOM merupakan bahasa 

pemrograman tingkat tinggi BASIC yang dikembangkan oleh MCS Elektronik. 

BASCOM memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dalam pendeklarasian. 

Penggunaan bahasa pemrograman ini juga mempunyai kemudahan dalam 

memprograman dan adanya fasilitas simulator pada compiler BASCOM AVR. 

Bahasa pemrograman BASIC mempunyai beberapa macam tipe data yaitu seperti 

yang tertera pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.6 Tipe data dan ukurannya 

 
Tipe Data Ukuran (Byte) Jangkauan Data 

Bit 8-Jan 0 atau 1 
Byte 1 0 s/d 255 

Integer 2 -32768 s/d 3.767 
Word 2  0 s/d 65535 
Long 4  -2147483648 s/d 2147483647 
Single 4  1.5x10-45 s/d 3.4x1038 
Double 8  5x10-324 s/d 1.7x10308 
String s/d 254   

 
 

Tipe data berkaitan dengan peubah atau variabel konstanta yang menunjukkan 

daya tampung / jangkauan dari variabel / konstanta tersebut. Sedangkan variabel 

atau peubah digunakan untuk menyimpan data sementara, misalnya menampung 

hasil perhitungan, menampung data hasil pembacaan register, dan lain sebagainya. 

Variabel diberikan nama dan dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. 

Aturan pemberian nama variabel sebagai berikut : 

♦ Nama variabel harus dimulai dengan huruf (bukan angka)  

♦ Nama variabel maksimum 32 karakter 
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♦ Variabel tidak boleh menggunakan kata-kata yang digunakan oleh 

BASCOM sebagai perintah pernyataan, internal register dan nama 

operator (ND, OR, DIM da lain-lain)  

 
Sebelum digunakan, maka variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Dalam 

BASCOM, ada beberapa cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Cara 

pertama adalah menggunakan pernyataan ‘DIM’ diikuti dengan nama dan tipe 

datanya 

 
Program pada alat ini terdapat beberapa jenis pendeklarasian variabel dan 

fungsinya. Pada alat ini digunakan mikrokontroler jenis ATMega8535 dan osilator 

kristal yang bernilai 11,0592 Hz. Pendefinisian  tersebut dapat dituliskan seperti 

berikut : 

 
$regfile "m8535.dat" 

$crystal = 11059200 
 
Config Porta = Input 

Config Portc = Output 

 
Pendefinisian port pada mikrokontroler tersebut menunjukkan bahwa portA 

berfungsi sebagai port masukan dan portC sebagai port keluaran. Di dalam portA 

ini terdapat ADC yang dapat merubah sinyal analog menjadi sinyal digital 

sehingga dapat diproses oleh mikrokontroler.  

 
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 
 
Start Adc 
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Inisialisasi program ADC tersebut merupakan tipe data yang digunakan dalam 

program yaitu tipe data single dan tegangan Avcc yang akan digunakan sebagai 

tegangan referensi pada program. Dimensi yang digunakan dalam program ini 

berupa tipe data long.  

Dim Tegangan As Long 
Dim Tegangan1 As Long 
Dim Tegangan2 As Long 
 
Do 
Tegangan = Getadc(0) 
Tegangan1 = Tegangan * 0.5 
Tegangan2 = Tegangan1 / 1023 
If Tegangan2 > 1 Then 
Portc.0 = 1 
Portc.1 = 0 
Elseif Tegangan2 < 1 Then 
Portc.0 = 0 
Portc.1 = 1 
 
End If 
 
Loop 
 
End 
 
 
Pendeklarasian tegangan1 berarti nilai tegangan dikalikan dengan 1 dan pada 

tegangan2 berarti nilai dari tegangan1 dibagi dengan ADC 1023. Pada program ini 

menggunakan fungsi if.....then. Dengan fungsi tersebut kita dapat mengetes 

kondisi tertentu, kemudian menentukan tindakan yang sesuai dengan kondisi yang 

diinginkan. Fungsi if....then dalam program ini berarti jika besarnya tegangan 

yang dihasilkan oleh bahan lebih dari 1 volt maka pin C.0 akan menyala dan pin 

C.1 akan mati jika besarnya tegangan kurang dari 1 volt maka pin C.1 yang akan 

menyala dan pin C.0 akan mati. Setelah dilakukan pengulangan beberapa 

penguatan digital didapatkan hasil yang berubah-ubah. Itu dikarenakan arus yang 
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dihasilkan oleh sensor masih sangat rendah unuk mencatu sinyal digital. Sensor 

yang digunakan ini baru bisa dideteksi secara analog dengan menggunakan 

osiloskop. 

 


