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ABSTRAK 

Purwanto, Agus. 2011. Rancang Bangun Otomasi Sistem Analisis Kecelakaan 
Sepeda Motor dengan Memanfaatkan Global Positioning System dan Short 
Message Services. Skripsi, Jurusan Fisika,  Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Sugiyanto, 
S. Pd., M. Si. dan Pembimbing Pendamping Sunarno, S.Si., M.Si. 
 

Kata kunci: Otomasi Sistem Analisis, Kecelakaan, Global Positioning System, 
Short Message Services. 

 

Perkembangan jumlah sepeda motor yang semakin meningkat 
mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah telah 
membentuk unit pelayanan terpadu untuk penanganan korban kecelakaan 
lalu lintas dengan sistem online yang terintegrasi. Namun, masih terdapat 
kekurangan yang mendasar dari sistem yang telah ada, yaitu dibutuhkannya 
saksi mata sebagai pengirim informasi kepada pihak kepolisian atau pihak 
lain yang memerlukan informasi. Oleh karena itu diperlukan sistem 
pendeteksi dan pengiriman informasi kecelakaan secara otomatis. Sistem ini 
akan secara otomatis menganalisis keadaan sepeda motor dan akan 
mengirimkan informasi keberadaan dan koordinat lokasi melalui pesan 
pendek ketika kecelakaan terjadi. Rancang bangun otomasi sistem pendeteksi 
dan informasi kecelakaan pada sepeda motor menggunakan 2 tahapan, yaitu 
perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Komponen 
perangkat keras terdiri dari: sensor ultrasonik PING)))TM, microcontroller 
ATMega162, GPS GARMIN 60 CSx, modem wavecom, dan komunikasi 
serial RS232, sedangkan perancangan perangkat lunak menggunakan 
CodevitionAVR dan Express PCB. Berdasarkan pengujian yang telah 
dilakukan, didapatkan nilai ketelitian pendeteksian sebesar 98,71% dengan 
kemampuan pengukuran jarak antara 2–321 cm, sehingga alat layak untuk 
digunakan. Setelah dilakukan observasi lapangan maka dihasilkan otomasi 
sistem pendeteksi dan informasi kecelakaan pada sepeda motor yang dikirim 
melalui pesan pendek yang berisi informasi koordinat lokasi tempat 
terjadinya kecelakaan setelah sensor ultrasonik membaca jarak >79 cm 
dengan delay 5 detik.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dari tahun ke tahun, pertambahan sepeda motor semakin pesat. Dari  buku 

Statistik Perhubungan tahun 2009 diketahui bahwa jumlah sepeda motor semakin 

bertambah dari tahun 2005 sampai 2009 (Kementerian Perhubungan, 2009:41), 

seperti terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jumlah Sepeda Motor Pertahun 

Tahun Jumlah sepeda motor (unit) 

2005 33.193.076 

2006 35.102.492 

2007 45.948.747 

2008 51.687.879 

2009 59.447.626 

 

Tingginya pertambahan kendaraan pribadi tiap tahunnya menyebabkan 

permasalahan dalam sistem lalu lintas jalan raya. Banyaknya kendaraan 

menyebabkan arus lalu lintas jalan raya menjadi padat. Kepadatan dan tidak 

tertibnya pengendara menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan.Kecelakaan 

tersebut menimbulkan banyak korban, baik yang mengalami luka ringan, luka 

berat hingga meninggal dunia. Data jumlah kecelakaan sepeda motor per tahun 

dari tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2Jumlah Kecelakaan Sepeda Motor Pertahun 

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 

Kecelakaan 91.623 87.020 48.508 59.164 62.960

Jumlah korban 103.323 101.354 82.588 99.350 106.384

Meninggal Dunia 16.115 15.762 16.548 20.188 19.979

Luka Berat 35.891 33.282 20.180 23.440 23.469 

Luka Ringan 51.317 52.310 45.860 55.722 62.936

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2009: 40. 

 

Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, Pemerintah telah 

membentuk  unit pelayanan terpadu penanganan kecelakaan lalu lintas. Dengan 

unit pelayanan terpadu ini, penanganan terhadap korban lalu lintas akan dilakukan 

dengan sistem online yang terintegrasi. Korban kecelakaan atau saksi mata bisa 

langsung menelepon ke nomor kepolisian.Kemudian secara online, sistem akan 

langsung menghubungi pihak kepolisian, pihak asuransi, dan rumah sakit terdekat 

untuk melakukan penanganan. 

Dari sistem yang telah ada, masih terdapat kekurangan yang mendasar, 

yaitu sistem informasi tersebut masih membutuhkan saksi mata sebagai pengirim 

informasi kepada pihak kepolisian dan pihak lain yang memerlukan informasi. 

Bagaimana jika kecelakaan bersifat tunggal dan tidak ada saksi mata? Dalam 

permasalahan ini akan dilakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem 

pendeteksi dan informasi kecelakaan yang bersifat otomatis. Melalui  penerapan 

teknologi sistem informasi kecelakaan yang otomatis,  diharapkan dapat menjadi 

Keterangan 
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solusi dari masalah yang telah diilustrasikan. Kelebihan sistem ini adalah adanya 

sistem yang mampu melakukan komunikasi secara otomatis berupa pesan pendek 

(SMS) yang berisi pemberitahuan kecelakaan dan koordinat lokasi pengendara 

ketika kecelakaan terjadi. 

 

1.2 PERMASALAHAN 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang 

diselesaikan  dalam penelitian ini adalah 

a. Rancang bangun perangkat pendeteksi kecelakaan pada sepeda motor. 

b. Rancang bangun komunikasi data kecelakaan sepeda motor dengan global 

positioning system (GPS)danlayanan pesan pendek(SMS). 

 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membuat prototipe sistem analisis pendeteksi kecelakaan pada sepeda motor. 

b. Membuat prototipe sistem komunikasi data kecelakaan dengan global 

positioning system (GPS) dan layanan pesan pendek(SMS). 
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1.4 MANFAAT 

Manfaat penelitian ini adalah 

a. Dapat digunakan sebagai alternatif pilihan peragaan kecelakaan sepeda 

motor.  

b. Adanya informasi dini kecelakaan sepeda motor beserta koordinat lokasi 

kecelakaan, sehingga penanganan korban kecelakaan sepeda motor menjadi 

lebih cepat dan efektif. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Secara garis besar penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

Bagian awal dari skripsi memuat halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian isi dari skripsi terdiri atas pendahuluan, landasan teori, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan penutup. 

Bab 1 Pendahuluan, meliputi alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan, 

manfaat, dan sistematika skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, meliputi tentang teori-teori yang mendukung dalam 

pelaksanaan penelitian. 

Bab 3 Metodologi penelitian, menguraikan mengenai tempat penelitian, alat dan 

bahan serta langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian ini. 
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Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil-hasil 

penelitian dan pembahasan hasil peneltian. 

Bab 5 Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

Bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran - lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Data Kecelakaan dan Perkembangan Jumlah Sepeda Motor 

 Jumlah keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan lalu lintas (laka 

lantas) selama arus mudik dan balik Lebaran 2010, mencapai sekitar 75% dari 

total kasus yang mencapai 1.397 kejadian. Sementara itu, jumlah korban tewas 

akibat laka lantas tersebut sekitar 311 jiwa. Turun drastis yakni 127,72% dari 

tahun 2009 yang sebanyak 702 jiwa. 

Banyak terjadinya kecelakaan tidak terlepas dari adanya faktor 

bertambahnya jumlah sepeda motor. Perkembangan jumlah sepeda motor yang 

relatif tinggi dan tidak diimbanginya dengan perkembangan pembangunan jalan 

raya menyebabkan kepadatan lalu lintas darat dan berdampak pada terjadinya 

kecelakaan. Jumlah sepeda motor di Jawa Timur bertambah sekitar 660 ribu lebih 

unit dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2009 jumlah sepeda motor di Jawa Timur 

bertambah 662.385 unit. Jumlah sepeda motor bertambah lagi 665.566 unit di 

tahun 2010. 

 

2.2 Sensor Ultrasonik 

Sensor adalah jenis tranduser yang digunakan untuk mengubah variasi 

mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. 
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Tranduser adalah alat yang dapat merubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang 

lain. 

 Untuk pengukuran jarak nonkontak, satu sensor aktif mengirimkan 

semacam sinyal dan menerima kembali sinyal yang dipantulkan tersebut. 

Transmisi dan pemantulan dari energi adalah dasar kerja sensor ultrasonik. 

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang akuistik mekanik meliputi daerah 

frekuensi di luar kemampuan dengar telinga manusia (di atas 20kHz). 

 Gelombang dalam bahasanya berarti perubahan atau gangguan yang 

merambat. Gelombang dapat merambat melalui medium maupun tidak dengan 

medium. Gelombang yang merambat melalui medium contohnya adalah 

gelombang mekanik seperti gelombang suara dan gelombang tali. Sedangkan 

gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium adalah 

gelombang elektromagnetik. 

 Ultrasonik adalah getaran atau suara dengan frekuensi yang terlalutinggi 

untuk bisa didengar telinga manusia. Hanya beberapa hewan, seperti lumba-lumba 

yang menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan 

gelombang ultrasonik untuk navigasi. 

Komponen utama dari sensor ultrasonik terdiri dari transmitter, receiver, 

dan control circuit. Control circuit berfungsi untuk melakukan pengolahan dan 

analisis data yang telah diterima. Transmitter berfungsi untuk pemancar berkas 

gelombang ultrasonik. Pemancar ultrasonik ini berupa rangkaian yang 

memancarkan sinyal sinusoidal berfrekuensi di atas 20 KHz. 
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Gambar 2.1 Rangkaian Pemancar Gelombang Ultrasonik 
 

Receiver berfungsi untuk menangkap berkas gelombang ultrasonik. 

Penerima Ultrasonik ini akan menerima sinyal ultrasonik yang dipancarkan oleh 

pemancar ultrasonik dengan karakteristik frekuensi yang sesuai. Jika didapati 

receiver menerima berkas gelombang ultrasonik, maka akan dikirimkan masukan 

bernilai low (0). 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang mengubah besaran fisis 

(bunyi) menjadi besaran listrik. Sensor ultrasonik secara umum digunakan untuk 

suatu pengukuran nonkontak yang beragam, seperti aplikasi pengukuran jarak. 

Prinsip kerja sensor ultrasonik adalah transmitter mengirimkan seberkas 

gelombang ultrasonik, kemudian hasil pantul pancaran pengirim diukur dalam 

bentuk waktu. Lamanya waktu ini sebanding dengan dua kali jarak sensor dengan 

obyek, sehingga jarak sensor dengan obyek ditentukan dengan Persamaan 2.1. 

 

D1 

IN4148 

D1 

IN4148 

R1 

3 kOhm

R2 

220 Oh

R3 

220 Ohm

Transmitter 

l i

T1 

SL100 

T2

SK100
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                                            (2.1) 

 dengan ,  = jarak sensor dan objek 

   = kecepetan gelombang ultrasonik di udara (344 m/s) 

   = waktu tempuh gelombang ultrasonik 

   = Sudut antara berkas gelombang dan garis tegak lurus 

Pada umumnya, kecepatan gelombang ultrasonik di udara adalah 344 

m/s. Nilai  didapatkan dari jeda antara pengiriman berkas gelombang 

ultrasonik dan penerimaan berkas gelombang oleh receiver. Pin masukan atau 

keluaran menghasilkan sinyal yang berfungsi untuk menentukan waktu jeda 

tersebut. Ketika receiver menerima berkas pantulan gelombang ultrasonik, 

receiver akan memberikan masukan yang menyebabkan pin masukan atau 

keluaran berlogika 0 (low). Setelah itu, sensor ultrasonik mengirimkan 

masukan tegangan yang berlogika 0 (low) ke microcontroller sehingga 

diketahui waktu tempuh gelombang untuk diolah. 
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Gambar 2.2 Teori Operasi Waktu Sensor Ultrasonik PING)))TM  (PING, 2006: 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.3 Skema Komponen Utama Sensor Ultrasonik 

 

 Sensor ultrasonik memiliki beberapa jenis, antara lain sensor ultrasonik 

jenis SRF04 dan PING)))TM. Kedua jenis sensor ultrasonik tersebut mampu 

mendeteksi jarak sekitar 2 cm - 300 cm. Meski cara pengoperasiannya hampir 

sama, namun kedua sensor tersebut berbeda jumlah pin masukan atau keluarannya 

(I/O), yaitu 2 untuk SRF04 dan 1 untuk PING)))TM sehingga sensor ultrasonik 

Control 
circuit 

Receiver 

Transmitter 

Objek 

θ 
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PING)))TM cenderung lebih mudah dipakai. Untuk mendapatkan nilai jarak ukur 

yang baik pada jarak pendek (5 cm – 50 cm), jarak antara transmitter dan receiver 

sebaiknya dibuat antara 2 cm – 10 cm (Srivastava, 2009:25). Adapun datasheet 

sensor ultrasonik jenis PING)))TM antara lain : 

- Tegangan masukan yang dibutuhkan 5 Vdc 

- Jarak ukur 2 cm – 300 cm 

- Frekuensi gelombang 40 kHz untuk 200 mikro sekon 

- Jeda sebelum pengukuran selanjutnya 200 mikro sekon 

- Indikator aktif berupa LED 

- Ukuran 22 m x 46 mm x 16 mm 

- Terdiri atas 2 pin, antara lain:Ground, Vcc 5 volt, dan I/O. 

 

Gambar 2.4 Sensor Ultrasonik PING)))TM 

(PING, 2006: 2) 

 

2.3 Microcontroller 

Microcontroller merupakan sebuah chip yang dapat melakukan 

pemrosesan data secara digital serta pengontrolan rangkaian elektronik sesuai 

dengan perintah bahasa tertentu yang disimpan pada IC. Microcontroller 
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dilengkapi dengan Central Processing Unit (CPU), memori internal serta sarana 

input/output (I/O). Microcontroller memiliki tipe yang berbeda tergantung pada 

kegunaannya. Dalam perkembangan teknologi, microcontroller tipe ATmega162 

sangat dibutuhkan. Microcontroller keluarga AVR tipe ATMega162 memiliki dua 

USART(Universal Synchrounous/ Asynchrounous Receiver/ Transmitter) untuk 

komunikasi serial. Adapun datasheet ATmega162 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

 

 

Tabel 2.1Datasheet ATMega162 

No kaki 

ATmega162 
Fungsi Keterangan 

1 – 8 PB0 – PB7 Masukan B 

9 Reset Pengaturan awal 

10 Vcc Tegangan masukan 5 Vdc 

11 Gnd Ground 

12 – 13 XTAL1 - XTAL2 Masukan atau keluaran memperbesar osilasi 

14 – 21 PD0 – PD7 Masukan D 

22 – 29 PC0 – PC7 Masukan C 

30 AVcc Tegangan referensi 

31 Gnd Ground  

32 Aref - 

33 – 40 PA0 – PA7 Masukan A 

 



13 

 

 

2.4 MODEM 

Modem berasal dari singkatan Modulator Demodulator. Modulator 

merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa 

(carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian yang 

memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa 

(carrier) yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 

Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat 

komunikasi dua arah. 

Fungsi modem yaitu untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara 

dan juga sebaliknya. Sekarang ini modem telah berkembang dengan berbagai 

fasilitas yang cukup bermanfaat, misalnya voice modem. Dengan adanya fasilitas 

voice modem ini, fungsi modem bukan hanya sebagai penyambung ke internet 

tetapi lebih dari itu, modem dapat menjadi saluran radio, audio, percakapan 

telepon sampai streaming video. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital 

diberikan kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Sinyal analog 

tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon 

dan radio. Setibanya di modem tujuan, sinyal analog tersebut diubah menjadi 

sinyal digital kembali dan dikirimkan kepada komputer. Terdapat dua jenis 

modem secara fisiknya, yaitu modem eksternal dan modem internal. Jenis-jenis 

modem antara lain: modem analog (modem yang mengubah sinyal analog menjadi 

sinyal digital), modem ADSL, modem kabel (modem yang menerima data 



14 

 

langsung dari penyedia layanan lewat TV Kabel), modem CDMA, modem 3GP 

dan modem GSM. 

 

Gambar 2.5Modem GPRS Wavecom M1206B 
(www.google.co.id) 

 
Hal pertama yang dilakukan agar microcontroller bisa berkomunikasi 

dengan modem  yaitu menghubungkannya dengan perangkat komunikasi serial 

RS232. Di dalam kebanyakan mobilephone dan modem GSM/CDMA terdapat 

suatu komponen wireless modem atau engine yang dapat diperintah untuk 

mengirim suatu pesan SMS dengan protokol tertentu. Standar perintah tersebut 

dikenal sebagai AT-Command, sedangkan protokolnya disebut sebagai PDU 

(Protocol Data Unit). Melalui AT-Command dan PDU dapat membuat 

microcontroller mengirim atau menerima pesan pendek (SMS) secara otomatis 

berdasarkan program yang telah dibuat. Adapun AT-Command yang sering 

dipakai dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Jenis–jenis Instruksi dalam AT-Command 

Instruksi Kegunaan 

AT+CMGL=”ALL” Baca pesan pendek 

AT+CMGD=1,4 Menghapus pesan pendek 

AT+CUSD=1,*888# Cek pulsa 
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AT+CFUN=1 Pengaturan awal 

AT+IPR= BAUDRATE Pengaturan baudrate 

AT&W Penyimpanan 

 

PDU (Protocol Data Unit) adalah protokol data dalam suatu pesan 

pendek (SMS), berupa pasangan-pasangan karakter ASCII yang 

mencerminkan representasi angka heksadesimal dari informasi yang ada 

dalam suatu pesan pendek (SMS), misalnya nomor pengirim, nomor tujuan, 

waktu pengiriman dan isi pesan pendek (SMS) itu sendiri. PDU ini harus 

dipahami sebelum mengimplementasikannya ke dalam program pada 

microcontroller. Contoh PDU untuk mengirimkan pesan pendek (SMS). 

0691261801000001000C91261832547698000005E8329BFD06 

Tabel 2.3 Penjelasan Kode PDU Pengiriman Pesan Pendek 

Bagian Arti 

06 Jumlah pasangan nomor SMS Center (6 pasang = 1 pasang jenis 

penomoran + 5 pasang nomor SMSC)  

91 Jenis penomoran SMS Center (91 = penomoran internasional) 

2618010000 Nomor SMS Center (6281100000 = SMSC Telkomsel)  

01 Tipe SMS (01 = SMS kirim)  

00 Nomor Referensi SMS (otomatis jadi biarkan 00)  

0C Jumlah digit nomor tujuan dalam bilangan heksa (0C = 12 digit)  

91 Jenis penomoran pengirim (91 = menggunakan penomoran 

internasional) 
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261832547698 Nomor tujuan pengiriman SMS (628123456789)  

00 Bentuk SMS (00 = SMS teks)  

00 Skema encoding (00 = skema 7 bit)  

05 Jumlah karakter isi pesan dalam heksa (5 karakter)  

E8329BFD06 Isi pesan dalam susunan encoding yang dipilih (E8329BFD06 

jika diterjemahkan 7 bit -7 bit adalah 'Hello')  

 

 

 

2.5 Global Positioning System(GPS) 

Global positioning system (GPS) merupakan sistem koordinat global 

yang dapat menentukan koordinat posisi benda dimana saja di bumi baik 

koordinat lintang, bujur, maupun ketinggiannya. Teknologi ini sudah menjadi 

standar untuk digunakan pada dunia pelayaran dan penerbangan di dunia. Kita 

pun dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sendiri. Sistem GPS dapat 

memberikan data koordinat globalkarena didukung oleh informasi dari 24 satelit 

yang ada pada ketinggian orbit sekitar 17.600.000 meter di atas bumi. Satelit-

satelit tersebut terbagi atas 6 bidang orbit yang berbeda denganmasing-masing 

bidang orbit diisi oleh 4 satelit. Dengan konfigurasi seperti ini, maka setiap titik di 

bumi selalu dapat ditentukan koordinatnya oleh GPS setiap saat selama 24 jam 

penuh perhari. Sistem layanan GPS menggunakan jaringan GSM atau GPRS 

untuk memindahkan datanya ke server (Krishna, S. 2010:7452). 
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GPS mengeluarkan format data NMEA 0183. Sistem akan bekerja 

untuk menerima  data dari satelit, selanjutnya microcontroller akan mengolah data 

yang dikeluarkan oleh GPS sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun data 

yang dibutuhkan pada sistem ini adalah data dengan header $GPGGA. Berikut 

adalah tampilan data $GPGAA. 

 

Gambar2.6 Format Keluaran Data GPS header $GPGGA 

(Murtadlo, Ali. 2009: 4) 

Keterangan data GPS header $GPGGA antara lain: data tersebut 

menunjukan bahwa GPS menerima data dari satelit pada tanggal 2 juli 2010, 

waktu menunjuk jam 3, 36 menit, 1 detik, serta berada pada koordinat 06o53.3023 

lintang selatan dan 107o37.1539 bujur utara. 

 

2.6 Komunikasi Serial Data 

Komunikasi data serial sangat berbeda dengan format pemindahan data 

paralel. Pengiriman bit tidakdilakukan sekaligus melalui saluran paralel, tetapi 

setiap bitdikirimkan satu persatu melalui saluran tunggal. Dalam pengiriman data 

secara serial harus adapenyesuaian antara pengirim dan penerima agar data yang 

dikirimkan dapat diterima dengan tepat dan benar oleh penerima. 

Pengiriman data menggunakan mode serial membutuhkan converter, 

karena sistem pengolahan data pada microcontroller berbasis paralel sedangkan 

peralatan yang dikoneksikan menggunakan serial port. Jika menggunakan 

perangkat keras, hal ini dapat dilakukan oleh IC converter RS232. IC converter 
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RS 232 akan merubah sinyal logika TTL yang ada pada peralatan kebentuk sinyal 

logika RS232 sebelum menuju serial port, dan sebaliknya akan merubah sinyal 

dari serial port ke logika TTL sebelum digunakan pada peralatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCD (1) 
DSR (6) 
RXD (2) 
RTS (7) 
TXD (3) 
CTS (8) 
DTR (4) 

RI (9) 

C1+  C1- 
 
T1 in T1out 
R1 out             R1 in 
T2 in T2out 
R2 out R2in 
                              

Vs+                   
Vs- 

C2+  C2- 

 
 
Pin B Pin A 
 
 
   

ATMega
162 

 
 
 
 
Pin D Pin C 
 
 
XTAL1 
XTAL2

         
PE0 

         PE1 
Reset         

PE2 

 

DCD (1) 
DSR (6) 
RXD (2) 
RTS (7) 
TXD (3) 
CTS (8) 
DTR (4) 

RI (9) 

P1 

P2 



19 

 

 

Gambar2.7 Rangkaian Komunikasi Serial dengan IC MAX232 
(Murtadlo, Ali. 2009: 3) 

 

 

2.7 Catu Daya 

Catu daya adaptor atau power suplay,yaitu suatu rangkaian elektronika yang 

berfungsi untuk mengatur arus AC menjadi arus DC. Gambar 2.9 menunjukkan 

komponen-komponen utama pada catu daya. 

 

Gambar 2.8 Diagram Blok Catu Daya 

 

Fungsi-fungsi komponen catu daya, antara lain: 

1. Trafo berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik (AC 110-

220 ), Menjadi tegangan listrik yang rendah sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

2. Penyearah berfungsi mengubah tegangan listrik bolak-balik AC menjadi 

DC. 

3. Tapis Perata berfungsi menyaring / memfilter tegangan hasil penyearah ( 

mengurangi faktor ripple ). 

Trafo Dioda Kapasitor Dioda Zener 

Regulator/ 

Stabilizer 

Tapis perata 

Penataan 
arus 
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4. Regulator berfungsi untuk menstabilkan tegangan / memantapkan 

tegangan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

a. Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Jurusan Fisika FMIPA 

Universitas Negeri Semarang. 

b. Workshop Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

 

3.2 Perancangan Alat Penelitian 

3.2.1 Alat dan Bahan Penelitian 

a. Perangkat Keras (hardware): GPS, modem, sensor utrasonik jenis 

PING)))TM, microcontroller ATmega162, komunikasi serial RS232, PCB, 

protoboard, konektor DB 9, kabel, dan catu daya. 

b. Perangkat Lunak (software): Codevition AVR, Express PCB. 

 

3.2.2 Desain Perangkat Keras Alat Penelitian 

 Perancangan perangkat keras alat pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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Mikrokontroler 

AVR162

GPS LCD 

MODEM Mobile phone 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Otomasi Sistem Analisis Kecelakaan  

 

keGPS 
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Gambar3.2  Rangkaian Otomasi Sistem Analisis Kecelakaan 
a. Rangkaian Alat Otomasi Sistem Analisis Kecelakaan Keseluruhan 

(b) 

(c) 

(c) 
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b. Rangkaian IC dengan LED 
c. Rangkaian Pin C dengan LCD 

 
3.2.3 Prinsip Kerja Alat Penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan prinsip kerjaalat otomasi sistem 

analisis kecelakaan sebagai berikut: perangkat sistem ini terdiri atas 3 bagian, 

yaitu sistem analisis kecelakaan, sistem penentuan koordinat lokasi dan sistem 

pengiriman informasi. Sistem analisis kecelakaan bekerja menggunakan sensor 

jarak jenis PING)))TM keluaran PARRALAX Inc. Sensor akan diletakkan pada 

bagian sepeda motor menghadap ke permukaan horizontal jalan dan sinyal sensor 

tanpa terhalangi sebelum mengenai bagian permukaan jalan. Sensor akan 

mendeteksi jarak aman bernilai kurang dari x yang mengkondisikan pengendara 

tidak mengalami kecelakaan. Ketika sensor mendeteksi jarak melebihi x dengan 

selang waktu n, maka pengendara dalam kondisi kecelakaan sehingga sensor akan 

mengirim instruksi ke microcontroller untuk melakukan perintah selanjutnya.  

Perintah selanjutnya adalah pengiriman informasi kecelakaan berupa 

pesan pendek yang berisi peringatan dan koordinat lokasi korban pengendara. 

Pengiriman pesan pendek dilakukan oleh modem yang telah diatur untuk 

melakukan pengiriman kepada beberapa nomor telepon tertentu, antara lain: 

nomor telepon korban pengendara sendiri, keluarga korban pengendara, 

kepolisian dan rumah sakit.  

Untuk mengantisipasi sistem melakukan kesalahan pengiriman informasi 

akan dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : 

a. Adanya tombol on/off supaya alat bekerja saat dibutuhkan saja sehingga saat 

sepeda motor tidak digunakan, alat dapat dimatikan. 
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b. Pengiriman informasi kepada nomor telepon pengendara sendiri, sehingga bila 

pengendara merasa informasi ini salah, maka pengendara dapat melakukan 

konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. 

Berdasarkan penjelasan kerja alat, maka diperlukan sinergi antara 

beberapa bagian sistem atau komponen hardware agar tercipta alat yang 

sesuai tujuan penelitian. Melalui Gambar 3.2, dapat diketahui rangkaian antar 

komponen yang digunakan. Penjelasan komponen hardware dan 

perangkaiannya akan dijelaskan secara lengkap. 

 

3.2.4 Desain Sensor Analisis Kecelakaan 

 Bagian utama dari alat penelitian ini adalah sensor analisis kecelakaan. 

Sensor yang digunakan merupakan sensor ultrasonikjenis PING)))TM produksi 

PARALLAX Inc yang dikendalikan dengan microcontroller. Sensor ultrasonik 

berfungsi untuk menentukan jarak peletakan sensor dengan objek benda 

(permukaan jalan) sebagai bahan identifikasi kecelakaan.Sensor terdiri dari 2 

bagian yaitu transmitter yang bekerja memancarkan seberkas gelombang 

ultrasonik dan receiver yang bekerja untuk menangkap berkas gelombang 

ultrasonik dari transmitter yang telah terpantul. Sensor jarak PING)))TM memiliki 

3 pin, yaitu Vcc 5 Volt, receiver I/O dan ground . Pada Gambar rangkain 3.2 (a) 

dapat dilihat bahwa pin receiver di hubungkan dengan kaki IC no 39 atau pin A1. 

Secara otomatis pin ground  sensor dihubungkan dengan kakil IC no 11 dan pin 

Vcc sensor dihungkan dengan kaki IC no 10. Ketika diaktifkan sensor akan 

menghasilkan keluaran berupa jarak.  
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Gambar 3.3 Desain Penempatan Sensor Ultrasonik 
(www.google.com) 

 Pada dasarnya, sensor akan ditempatkan dibagian bawah sepeda motor 

seperti yang terlihat pada Gambar 3.3. Sensor akan difungsikan untuk 

mengidentifikasi keadaan sepeda motor, apakah motor dalam keadaan mengalami 

kecelakaan atau tidak. Hal ini dapat diidentifikasi melalui kondisi masukan dari 

keluaran sensor. Keluaran sensor akan masuk ke microcontroller, microcontroller 

akan diprogram untuk mengenali kondisi sepeda motor. Ketika didapatkan 

keluaran sensor berupa nilai tertentu melebihi jarak minimal selama n detik, maka 

akan diperoleh hasil identifikasi berupa sepeda motor dalam kondisi mengalami 

kecelakaan. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka microcontroller akan 

mengirimkan perintah ke modem berupa kirim pesan pendek (SMS)yang berisi 

koordinat pengendara kepada nomor mobilephone penguna. 

 

3.2.5 Desain Sistem Penentuan Koordinat Lokasi 

 Alat utama dalam sistem penentuan koordinat lokasi adalah Global 

Positioning System (GPS) dengan merk Garmin. GPS difungsikan untuk 

Peletakan 

senso
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memberikan informasi koordinat berupa derajat lintang dan derajat bujur dari 

pengendara. Sebelum masuk ke microcontroller, tegangan dari GPS harus 

disesuaikan dengan tegangan pada microcontrollerserta karena pengiriman data 

berbentuk serial, maka digunakan IC MAX RS232 dan sebagai konektor 

digunakan DB 9. 

Sesuai Gambar 3.2 diketahui bahwa pengiriman data ke microcontroller 

berbentuk serial dihubungkan pada kaki IC no 14 (PD0/RX) dan no 15 

(PD1/TX).Data GPS yang digunakan hanya berupa nilai lintang dan bujur. Untuk 

melakukan pengujian keberhasilan pengiriman data serial dari GPS ke 

microcontroller, maka data lintang dan bujur ditampilkan pada LCD. LCD 

membaca perubahan data tersebut secara langsung sesuai data yang dideteksi 

GPS. Data lintang dan bujur dari pembacaan LCD yang dijadikan acuan untuk 

mengirimkan data koordinat lokasi melalui modem ke nomor telepon yang 

bersangkutan. 

 

3.2.6 Sistem Pengiriman Data  

 Sistem utama dalam pengiriman data informasi kecelakaan dan koordinat 

lokasi menggunakan modem dengan tipe Wavecom. Pengiriman data serial antara 

modem dan microcontroller dihubungkan melalui kaki IC no 3 (PB2/RX) dan no 

4 (PB3/TX). Sebelum masuk ke microcontroller, modem dihubungkan pada 

sistem komunikasi serial RS232. 

 Data pengiriman berupa kalimat informasi kecelakaan yang dialami 

korban dan koordinat lintang dan bujur lokasi kecelakaan. Modem akan 
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melakukan pengiriman data dengan syarat ketika system analisis kecelakaan 

mengidentifikasi bahwa sepeda motor mengalami kecelakaan. Pengiriman ini 

akan ditujukan kepada mobile phone pengendara sendiri, keluarga korban, 

kepolisian dan rumah sakit. 

 

3.2.7 Desain Sistem Pengendali  

Untuk mengendalikan sistem alat, maka digunakan microcontroller 

ATMega 162. Microcontroller ATMega dipilih karena microcontroller memiliki 

dua USART untuk komunikasi serial GPS dan MODEM.Untuk melakukan 

penulisan program pada microcontroller digunakan software CodevitionAVR. 

Sistem ini menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemogramannya.Setelah 

program selesai, program akan dimasukkan ke microcontroller menggunakan ISP 

downloader AVR. Ketika pengiriman berhasil, maka microcontroller sudah terisi 

program yang diinginkan dan siap digunakan. 

Sebagai sistem pengendali, microcontroller diprogram untuk melakukan 

analisis dan melakukan keputusan sesuai instruksi program. Adapun diagram 

kerja program dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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3.3 Langkah Pengujian 

Pengujian alat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sampel data 

penelitian terkait dengan rancang bangun alat. Data sampel hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan tingkat kestabilan, 

keakuratan, maupun kelayakan pemakaian alat. Pengujian ini meliputi pengujian 

sensor ultrasonik, pengujianmicrocontroller, pengujian GPS, pengujian 

pengiriman data dan pengujian alat secara keseluruhan. 

3.3.1 Langkah Pengujian Sensor Ultrasonik 

Sensor Ultrasonik merupakan komponen utama pada system analisis 

kecelakaan sehingga diperlukan keakuratan dan kestabilan yang tinggi. Keluaran 

NO 

Mulai 

 

Baca nilai ukur jarak 

Jarak 
> 

jarak min 

YES 

Selesai 

Data GPS masuk ke 
MODEM 

Gambar 3.4 Diagram Program Microcontroller 

 Kirim SMS ke 
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dari sensor ini berupa jarak ukur berupa angka, kemudian keluaran dari sensor 

diolah oleh rangkaian pengendali. Pengujian ini merupakan salah satu tahapan 

kalibrasi hingga didapatkan keakuratan yang cukup. Pengujian terhadap sensor 

ultrasonik membutuhkan komponen tambahan, antara lain: catu daya, sistem 

minimum AVR dan LCD. 

Pengujian terhadap rangkaian sensor ultrasonik dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut : 

1. Merangkai alat sesuai gambar 3.5. 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Blok Rangkaian Uji Sensor Ultrasonik 

2. Melakukan pengukuran jarak menggunakan mistar dan sensor ultrasonik 

antara 5 cm sampai 300 cm dengan selang 5 cm. 

3. Mengamati dan mencatat nilai pengukuran jarak menggunakan mistar, 

sensor ultrasonik serta nilai jeda waktu pada sensor ultrasonik. 

4. Mengulangi langkah 2 dan 3 untuk kemiringan sensor 50, 100, 150, 200, 250, 

dan 300. 

5. Mengamati dan mencatat nilai pengukuran jarak menggunakan mistar dan 

sensor ultrasonik. 

3.3.2 Langkah Pengujian Microcontroller 

Microcontroller berfungsi sebagai komponen utama pada sistem 

pengendali kerja alat.Pengujian yang dilakukan untuk membuktikan bahwa 

Sistem 

minimum 
LCD 

Sensor ultrasonk Penghalang 
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microcontroller dapat memberikan hasil pengamatan yang sesuai dengan program 

uji yang telah dimasukkan sebelumnya kedalam microcontroller. 

Langlah pengujian microcontroller dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan sistem minimum AVR dan catu daya. 

2. Melakukan pengaturan padasistem minimum, menjadikan PIN A dan PIN 

D sebagai masukan, PIN C sebagai keluaran terhubung ke LCD dan PIN B 

sebagai keluaran  terhubung ke LED. 

3. Menghubungkan catu daya pada sistem minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengisi program sistem microcontroller melalui downloader dengan 

program inti yaitu  

- jika PIN A0 berlogika 1, maka LED pada PB0 menyala dan LCD 

menampilkan nilai 1.  

 

 

 

SISTEM 

MINIMUM 

PIN A 

PIN D 

Push 

Button 

PIN B 

PIN C 

 

 

LCD 

Gambar 3.6 Diagram Blok Rangkaian Uji Microcontroller 

Push 

Button 
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- jika PIN A1 berlogika 1, maka LED pada PB1 menyala dan LCD 

menampilkan nilai 2, dan seterusnya. 

- jika PIN D1 berlogika 1, maka LED pada PB1 menyala 

5. Mengamati dan mencatat nyala LED dan keluaran LCD. 

 

3.3.3 Langkah Pengujian Global Positioning System 

GPS digunakan untuk menentukan koordinat lokasi korban kecelakaan. 

Ketelitian pembacaan koordinat lokasi yang tinggi sangat dibutuhkan dalam alat 

ini. Pengujian GPS bertujuan untuk melihat seberapa besar keakuratan GPS 

menunjukkan koordinat lokasi kecelakaan dengan perbandingan google map. 

Adapun langkah – langkah pengujiannya sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan GPS yang akan digunakan dalam penelitian. 

2. Melakukan pembacaan koordinat pada 10 lokasi berbeda dengan jarak 

tertentu hingga GPS menunjukkan perubahan koordinat yang cukup 

signifikan. 

3. Melakukan cek data hasil GPS menggunakan google map dan 

membandingkannya. 

3.3.4 Langkah Pengujian Pengiriman Data 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecepatan pengiriman data 

dan keberhasilannya, serta untuk mengetahui kesamaan data pada pengiriman. 

Langkah – langkah dalam pengujian ini antara lain : 

1. Merangkai alat seperti Gambar 3.1. 

2. Mengaktifkan sistem minimum, GPS, mobile phone dan modem. 
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3. mengatur jarak baca sensor untuk variasi beberapa data dibawah jarak 

minimal instruksi pengiriman dan diatas jarak minimal instruksi pengiriman. 

4. Mengamati dan mencatat jarak sensor dan hasil pengiriman data pada mobile 

phone. 

 

3.3.5 Langkah Pengujian Alat Secara Keseluruhan  

  Setelah setiap komponen rancang bangun alat diuji, langkah berikutnya 

adalah menguji alat secara keseluruhan. Pengambilan data difokuskan pada hasil 

pembacaan sensor ultrasonik sebagai sistem analisis kecelakaan, pembacaan LCD 

dan pembacaan pesan pendek. Pengujian dilakukan dengan menempatkan alat 

sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dan melakukan simulasinya. Langkah-

langkah pengujian selanjutnya antara lain: 

1. Menempatkan sistem minimum, modem dan GPS pada jok motor, serta 

menempatkan sensor dibagian motor dengan menghadap ke bawah tanpa 

terhalangi sebelum sinyal sampai permukaan jalan. (penempatan sensor 

sesuai hasil uji sensor). 

2. Menyambungkan catu daya pada sistem minimum dan mengaktifkan 

seluruh komponen alat. 

3. Melakukan simulasi sesuai tujuan penelitian, yaitu : 

- Simulasi sepeda motor berjalan tanpa kecelakaan, yaitu tegakkan 

sepeda motor dengan sudut 90 derajat. 

- Simulasi sepeda motor berjalan di jalan miring, yaitu miringkan motor 

dengan sudut n tertentu. 
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- Simulasi sepeda motor kecelakaan, yaitu jatuhkan motor dengan sudut 

kurang lebih 90 derajat. 

4. Mengamati dan mencatat nilai jarak ukur, status, lama waktu dan isi 

pengiriman pesan pendek. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Rancang Bangun Alat 

Otomasi sistem analisis kecelakaan sepeda motor seperti terlihat dalam 

Gambar 4.1 terdiri atas komponen: sensor ultrasonik, GPS, modem, komponen 

kendali, dan catu daya. 

 

Gambar 4.1 Alat Otomasi Sistem Analisis Kecelakaan Sepeda Motor 

 

 Spesifikasi alat dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Jenis sensor ultrasonik : PING)))TM  

dengan : 

Modem 
GPS 

Komponen 

Sensor ultrasonikCatu daya
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a. Jarak baca sensor : minimal 2 cm, maksimal 321 cm. 

b. Tegangan masukan : 5 Volt DC 

c. Arus masukan  : 30 mA  

2. Jenis microcontroller : ATMega162 

dengan : 

a. Tegangan masukan : 2,7 – 5,5 Volt DC 

b. Jumlah pin  : 40 pin 

c. Suhu pengoperasian : - 40o C – 85o C 

d. Memiliki 2 masukan komunikasi serial 

3. IC komunikasi serial  : IC MAX 232 

4. Jenis GPS   : Garmin GPSMAP60CSx 

dengan : 

a. Sumber enegi  : 2 baterai ukuran AA (3 Volt DC) 

b. Memiliki koneksi komunikasi serial dan USB 

c. Dapat digunakan di dalam air 

d. Memiliki GPS Receiver dengan sensitivitas yang tinggi 

5. Jenis modem   : wavecom M1206B 

6. Catu daya   : 12 volt DC/ 1000 mA 

7. Box komponen kendali 

a. Dimensi box (p x l x t) : (19 x 12 x 6) cm 

b. Kerangka   : terbuat dari bahan plastic 

c. Perangkat pendukung : saklar On/ Off, LCD, konektor GPS, 

konektor modem, dan konektor catu daya. 
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8. Nilai ketelitian alat pendeteksian jarak adalah 98,71% 

9. Nilai error rata-rata alat pendeteksijarak adalah 0,26 % 

10. Selang waktu pengiriman informasi pesan pendek pada keadaan normal 

adalah sebesar 8 sampai 21 detik. 

Untuk mengetahui bagian – bagian komponen kendali secara lebih jelas, dapat 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Bagian–bagian Utama Komponen Kendali 

 

4.1.1.1 Analisis Kinerja Alat 

Pada dasarnya, alat otomasi sistem analisis deteksi kecelakaan sepeda motor 

terdiri dari komponen sensor ultrasonik, microcontroller ATMega162, GPS, 

modem dan catu daya. Kerja alat dimulai dari sensor ultrasonikPING)))TMyang 

melakukan pengukuran jarak untuk mengetahui kondisi sepeda motor.  Sensor 

ultrasonik PING)))TM memiliki 3 pin koneksi ( Vin, ground, dan sign) dengan 

ATMega162 IC MAX232 Konektor GPSLCD

Konektor 

d

Konektor 

S

Switch On/Off Catu 
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dasar kerja sensor terbagi atas 3 komponen utama, yaitu transmitter, receiver dan 

modul pembangkit frekuensi. Pin Vinterhubung dengan tegangan masukan 5 volt 

DC, pin ground terhubung dengan ground dan pin sign terhubung dengan 

microcontroller. 

Prinsip kerja dari rangkaian pemancar gelombang ultrasonik adalah sebagai 

berikut: sinyal 40 kHz dibangkitkan dari modul pembangkit frekuensi. Sinyal 

tersebut dilewatkan pada sebuah resistor sebesar 3 kOhm untuk pengaman ketika 

sinyal tersebut membias maju rangkaian dioda dan transistor. Kemudian sinyal 

dimasukkan ke rangkaian penguat arus yang merupakan kombinasi dari 2 buah 

dioda dan 2 buah transistor. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (+5V) 

maka arus akan melewati dioda D1 (D1 on), kemudian arus tersebut akan membias 

transistor T1, sehingga arus yang akan mengalir pada kolektotr T1 akan besar 

sesuai dari penguatan dari transistor. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi 

(5V) maka arus akan melewati dioda D2 (D2on), kemudian arus tersebut akan 

membias transistor T2, sehingga arus yang akan mengalir pada kolektotr T2 akan 

besar sesuai dari penguatan dari transistor. Resistor R2 dan R3 berfungsi untuk 

membagi tengangan menjadi 2,5 V. Sehingga pemancar ultrasonik akan menerima 

tegangan bolak – balik dengan Vpeak-peak adalah 5V (+2,5 V s.d -2,5 V). 

Tranducer akan merubah bentuk sinyal listrik tersebut menjadi gelombang 

ultrasonik dengan f = 40 KHz. Setelah transmitter mulai mengeluarkan 

gelombang ultrasonik, pin sign akan berlogika high (1). 

Ketika gelombang ultrasonik mengenai benda padat, gelombang akan 

terpantul kembali ke sensor ultrasonik. Jika receiver sensor menerima atau 
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mendeteksi gelombang dengan f= 40 KHz, maka rangkaian pada receiver akan 

memberikan keluaran low (0) pada pin sign. Selang waktu logika high dan low 

pada nilai pin sign menjadi waktu tempuh gelombang ultrasonik dan dihitung oleh 

microcontroller untuk diolah dan dimasukkan pada persamaan 2.1. Nilai 

perhitungan jarak dari sensor ultrasonic akan mengidentifikasikan kondisi sepeda 

motor. Ketika nilainya melebihi 79 cm, microcontroller akan melakukan intruksi 

program, yaitu melakukan pengiriman informasi kecelakaan beserta koordinat 

lokasinya yang diperoleh dari GPS kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 

Program pembacaan nilai koordinat GPS oleh microcontroller menggunakan 

instruksi: 

interrupt [USART0_RXC] void usart0_rx_isr(void){ if (Ready==1){GPS=0; 

if ((rx_buffer0[0] == '$') & (rx_buffer0[1] == 'G') & (rx_buffer0[2] == 'P')& 

(rx_buffer0[3] == 'G') & (rx_buffer0[4] == 'G') & (rx_buffer0[5] == 'A')& 

(rx_buffer0[6] == ',') )}} 

for(ii=LS+2;ii<=BB-2;ii++) 

{ LonPos[ii-18]=rx_buffer0[ii]; } 

Pin rx pada microcontroller melakukan identifikasi data yang akan 

diterima. Setelah pin rx terhubung dengan pin data pada GPS, pin rx mengambil 

data yang diperlukan dengan format $GPGGA. Setelah data masuk ke 

microcontroller, data diolah agar didapatkan nilai koordinat lintang dan bujur dari 

GPS. Setelah didapatkan nilai koordinat lintang dan bujur, data tersebutakan 

ditampilkan pada LCD. Karena pengambilan data bersifat terus menerus, maka 
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nilai koordinat lintang dan bujur pada LCD akan berubah sesuai perubahan nilai 

masukan dari GPS. 

Program instruksi pengiriman pesan pendek adalah sebagai berikut: 
 
putcharNew('A');putcharNew('T');putcharNew('+');putcharNew('C');putcharNew(

'M');putcharNew('G');putcharNew('S');putcharNew('=');putcharNew(0x22); 

putcharNew('+');putcharNew('6');putcharNew('2');putcharNew('8');putcharNew('

5');putcharNew('6');putcharNew('9');putcharNew('3');putcharNew('9');putcharNe

w('1');putcharNew('3');putcharNew('4');putcharNew('9');putcharNew('3'); 

for(ii=1;ii<=LS-14;ii++) 

{ putcharNew(LatPos[ii]);} 

putcharNew('-'); 

putcharNew(LonPos[1]); 

for(ii=8;ii<=BB-LS+4;ii++) 

{putcharNew(LonPos[ii]); }. 

Instruksi pada mobilephone menggunakan protokol AT Command. AT 

Command mengirim atau menerima data ke atau dari SMS-Center. AT Command 

tiap-tiap SMS bisa berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama. Beberapa AT 

Command yang penting untuk SMS yaitu: 

• AT+CMGS : untuk mengirim SMS 

• AT+CMGL : untuk memeriksa SMS 

• AT+CMGD : untuk menghapus SMS 

Karena pada penelitian hanya diperlukan pengiriman informasi kecelakaan dan 

nilai koordinat, maka digunakan AT+CMGS. Adapun isi pesan yang dikirimkan 
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adalah nilai koordinat yang sesuai dengan nilai koordinat yang terdapat pada 

LCD. Untuk nomor yang akan dituju sesuai dengan karakter yang telah ditulis 

dalam instruksi. 

 

4.1.2 Pengujian Alat 

Untuk mengetahui dan mendapatkan kinerja alat yang baik dan akurat, 

diperlukan adanya pengujian pada masing – masing kerja komponen dan 

komponen secara keseluruhan. Pengujian yang dilakukan meliputi 5 bagian, 

antara lain : 

1. Pengujian sensor ultrasonik 

2. Pengujian microcontroller 

3. Pengujian GPS 

4. Pengujian pengiriman data 

5. Pengujian alat keseluruhan 

 

4.1.2.1 PengujianSensor Ultrasonik 

Pengujian yang pertama adalah pengujian terhadap kinerja sensor 

ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi untuk menghitung jarak antara posisi 

sensor dengan lintasan horizontal (permukaan jalan). Hasil perhitungan jarak dari 

sensor ultrasonik akan dijadikan sebagai bahan analisis keadaan sepeda motor. 

Pengujian sensor ultrasonik dilakukan dengan cara memberikan penghalang pada 

bagian depan transmitter dan receiver sensor ultrasonik. Hasil ukur jarak antara 
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sensor dan mistar akan dibandingkan. Pengujian ini merupakan tahapan kalibrasi 

sensor ultrasonik. 

Perhitungan jarak sensor ultrasonik dilakukan dengan menggunakan 

Persamaan 2.1. Nilai waktu tempuh ( dihitung sejak berkas gelombang 

ultrasonik dipancarkan oleh transmitter sampai ditangkap kembali oleh receiver. 

Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Transmitter memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz 

selama 200 μs dan jeda sebelum pengukuran selanjutnya selama 200 μs. 

b. Pin SIG mengeluarkan sinyal waktu berbentuk square (kotak) sebagai 

pengendali waktu dengan penjabaran out= 2 μs, Hold off  = 750 μs, In-Min = 

115 μs, dan In-Max = 18,5 ms. 

c. Ketika receiver menangkap gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz, 

rangkaian receiver akan menghasilkan keluaran low (0). 

d. Keluaran low (0) dari rangkaian receiver akan mengintruksikan Pin SIG 

untuk melakukan pengiriman data sinyal waktu berbentuk square (kotak) ke 

microcontroller. 

e. Data masukan dari pin SIG akan diolah microcontroller dengan persamaan 

2.1 hingga diperoleh nilai jarak ukurnya. 

Untuk memperjelas deskripsi sinyal waktu pengendali dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 
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Hasil pengujian sensor ultrasonik dapat ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik dengan θ = 0o 

Pengukuran 

Mistar  

(cm) 

Waktu 

 (μs) 

Pengukuran 

Sensor  

(cm) 

Error Pengukuran Sensor 

 

5 310 5 0 

20 1.163 21 5 

35 2.033 35 0 

55 3.211 56 1,82 

75 4.368 76 1,33 

100 5.814 101 1 

125 7.265 125 0 

150 8.721 150 0 

180 10.466 181 0,56 

210 12.201 209 0,48 

245 14.252 246 0,41 

290 16.881 292 0,69 

300 17.447 301 0,33 

Rata – Rata Error Pengukuran Sensor 0,26 

Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Untuk memperjelas perbandingan hasil pengukuran menggunakan sensor 

ultrasonik dan mistar dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3Grafik Hubungan Antara Nilai Ukur Mistar dengan Sensor 

Ultrasonik 

  

 Pada pengujian sensor ultrasonik yang kedua, sensor ultrasonik diatur 

dengan posisi miring terhadap garis normal. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui respon sensor ultrasonik pada permukaan jalan yang miring atau 

sepeda motor mengalami kemiringan. Untuk mengetahui hasil pengujian sensor 

ultrasonik terhadap permukaan bidang miring ditunjukkan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil Ukur Sensor Ultrasonik pada Permukaan Bidang Miring 

Xi 

(Δ = 10o) 

Xs 

(Δ = 10o) 

Xi 

(Δ = 

20o) 

Xs 

(Δ = 20o) 

Xi 

(Δ = 

30o) 

Xs 

(Δ = 30o) 

5,1 5 5,3 5 5,8 6 

20,3 21 21,3 22 23,1 24 

35,5 36 37,2 37 40,4 40 

40,6 41 42,6 43 46,2 46 

55,8 57 58,5 60 63,5 65 

71,1 71 74,5 74 80,8 81 

86,3 87 90,4 92 98,1 99 

101,5 103 106,4 107 115,5 117 

121,8 121 127,7 127 138,5 137 

142,2 143 149,0 150 161,6 163 

162,5 162 170,3 170 184,7 185 

182,8 184 191,5 193 207,8 209 

208,2 207 218,1 217 236,7 236 

233,5 234 244,7 245 265,5 266 

258,9 260 271,3 272 294,4 296 

289,4 290 303,3 304 329,0 - 

304,6 306 319,2 320 346,4 - 

Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

Adapun Gambar – Gambar dalam pengambilan data penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 
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  ( a )      ( b ) 

 

( c ) 

Gambar 4.4 Pengambilan Data pada Pengujian Sensor Ultrasonik 

a. Pengambilan data pengujian dengan bidang halang datar 

b. Pengambilan data pengujian dengan bidang halang miring nilai � 

tertentu 

c. Format data tampilan pada LCD 

 

4.1.2.2 Pengujian Microcontroller 

Pengujian selanjutnya adalah pengujian microcontroller. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah microcontroller dapat bekerja dengan baik 

atau tidak.Rangkaian pengujian microcontroller dapat ditunjukkan pada Gambar 

3.6. Langkah pengujian microcontroller yaitu memasukkan program intruksi 

tertentu ke dalam microcontroller. Hasil pengujian microcontroller dapat 

ditunjukkan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Microcontroller 

Pin Masukan Data Masukan Data Harapan Data Keluaran 

PA0 1 PB0 = nyala PB0 = nyala 

PA1 1 PB1 = nyala PB1 = nyala 

PA2 1 PB2 = nyala PB2 = nyala 

PA3 1 PB3 = nyala PB3 = nyala 

PA4 1 PB4 = nyala PB4 = nyala 

PA5 1 PB5 = nyala PB5 = nyala 

PA6 1 PB6 = nyala PB6 = nyala 

PA7 1 PB7 = nyala PB7 = nyala 

PD0 1 PB0 = nyala PB0 = nyala 

PD1 1 PB1 = nyala PB1 = nyala 

PD2 1 PB2 = nyala PB2 = nyala 

PD3 1 PB3 = nyala PB3 = nyala 

PD4 1 PB4 = nyala PB4 = nyala 

PD5 1 PB5 = nyala PB5 = nyala 

PD6 1 PB6 = nyala PB6 = nyala 

PD7 1 PB7 = nyala PB7 = nyala 

PA0 1 LCD = 1 LCD = 1 

PA1 1 LCD = 2 LCD = 2 

PA2 1 LCD = 3 LCD = 3 

PA3 1 LCD = 4 LCD = 4 

PA4 1 LCD = 5 LCD = 5 

PA5 1 LCD = 6 LCD = 6 

PA6 1 LCD = 7 LCD = 7 

 

4.1.2.3 Pengujian Global Positioning  System 

Pengujian selanjutnya adalah pengujian global positioning system(GPS). 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik ketelitian kinerja dan 
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hasil keluaran GPS, terutama hasil keluaran yang berupa koordinat lintang dan 

bujur. Pengujian ini dilakukan dengan cara memilih 10 lokasi yang berbeda untuk 

mengetahui nilai lintang dan bujurnya melalui GPS. Hasil dari pembacaan GPS 

pada 10 lokasi tersebut dibandingkan dengan pembacaan koordinat lintang dan 

bujur oleh google map. Hasil pengujian global positioning system ditunjukkan 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Global Positioning System 

KoordinatGPS 
Koordinat (google 

map) Lokasi 

S E Lintang Bujur 

07°03.179' 110°23.8492' -7o02.51’ 110o23.42’ UNNES 

07°01.345' 110°23.327' -7o01.17’ 110o23.21’ Gerbang bawah UNNES 

07°00.494' 110°23.767' -7o00.32’ 110o23.45’ Pasar Sampangan 

06°59.741' 110°24.490' -6o59.40’ 110o24.26’ RS. Karyadi 

06°59.416' 110°25.332' -7o59.31’ 110o26.09’ Simpang 5 

07°00.385' 110°25.920' -7o02.58’ 110o24.36’ JAVA MALL 

07°01.811' 110°25.096' -7o00.59’ 110o25.40’ Jatingaleh 

07°02.929' 110°25.204' -7o02.55’ 110o25.53’ Gerbang UNDIP 

07°07.653' 110°24.232' -7o07.58’ 110o24.11’ Alun2 Ungaran 

07°06.229' 110°23.322' -7o06.32’ 110o23.21’ Pertigaan Gunungpati 

 

4.1.2.4 Pengujian Pengiriman Data 

Pengujian yang selanjutnya adalah pengujian pengiriman data. Pengujian 

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengiriman data sesuai 

program instruksi. Keberhasilan pengiriman data dalam memberikan informasi 

kecelakaan sepeda motor kepada pihak yang bersangkutan sangat penting karena 
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informasi tersebut akan ditindak lanjuti. Hasil pengujian pengiriman data 

ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Pengiriman Data 

Jarak 
PING 
(cm) 

Status 
Pengiriman 

no telp tujuan 
waktu kirim 

(jam:menit:detik) 
waktu  terima 

(jam:menit:detik) 

11 Tidak ada 85693913493 - - 

21 Tidak ada 85693913493 - - 

34 Tidak ada 85693913493 - - 

42 Berhasil 85693913493 11:20:31 11:20:39 

55 Berhasil 85693913493 11:22:50 11:23:03 

61 Berhasil 85693913493 11:26:05 11:26:14 

69 Berhasil 85693913493 11:31:45 11:32:01 

73 Berhasil 85693913493 11:35:29 11:35:50 

82 Berhasil 85693913493 11:39:06 11:39:15 

96 Berhasil 85693913493 11:43:13 11:43:26 

 

4.1.2.5 Pengujian Alat Secara Keseluruhan 

Pengujian alat secara keseluruhan dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kinerja dan kelayakan alat secara keseluruhan melalui penerapan alat 

secara langsung pada objek penelitian. Hasil pengujian alat secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Penempatan Sensor Ultrasonik pada Sepeda Motor 

Lokasi Penempatan 
Sensor Ultrasonik (P) xi(cm) xs  

(cm) 
xs untuk α = 0�dan s (cm) 

200  400  600 800 1000 
1. Sayap samping 37,5 37 38 37 38 38 39 

2. Bawah blok mesin 16 16 16 16 16 16 17 

3. Antara pijakan kaki 29 29 29 29 29 30 30 
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4. Belakang plat nomor 

belakang 
58,5 58 58 58 58 59 60 

5. Bawah plat nomor 

belakang 
84,5 84 85 84 84 85 85 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Sensor Ultrasonik terhadap Kemiringan Sepeda Motor 

P xs  
α0 

h1 
xs 
α1 

xh1 h2 
xs 
α2 

xh2 h3 
xs 
α3 

xh3 h4 
xs 
α4 

xh4 

1 37 36,4 38 37,4 35 37 37,2 32 38 36,9 26 140 149,7 

2 16 15,5 17 15,7 15 17 15,9 13,7 17 15,8 13 97 74,86 

3 29 28 30 28,4 27,2 30 28,9 25 28 28,9 9,2 54 52,9 

4 58 57 59 57,8 54,7 59 58,2 50 58 57,7 18,4 103 105,9 

5 84 82.5 85 83,7 80 87 85,1 72 84 83,1 22,3 128 128,4 

Keterangan : 

xi = Jarak ukur mistar  (cm) α = Kemiringan sensor terhadap garis normal ( o ) 

xs = Jarak ukur sensor  (cm) α0 = 0,α1 = 10,α2 = 20,α3 = 30, α4 = 80 ( o ) 

h  = ketinggian sensor  (cm) s = Jarak tempuh sepeda motor (cm) 

xh = jarak ukur sensor teoritik (cm) 

Tabel 4.8Data Pengujian Alat Secara Keseluruhan 

keluaran 
Sensor 

Status 
Kirim 

No Tujuan 
pengiriman 

Waktu 
Kirim 

Waktu 
Terima Isi Pesan Pendek 

10 Tidak 085693913493 - - - 

30 Tidak 085693913493 - - - 

50 Tidak 085693913493 - - - 

70 Tidak 085693913493 - - - 

80 Ya 085693913493 14:15:43 14:15:55 Telah terjadi 

kecelakaan atas 90 Ya 085693913493 14:18:38 14:18:47 
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110 Ya 085693913493 14:24:12 14:24:27 nama A dengan 

koordinat lokasi 130 Ya 085693913493 14:29:15 14:29:24 

150 Ya 085693913493 14:35:33 14:35:41 

 

 Untuk mengetahui gambar pengambilan data dalam pengujian alat secara 

keseluruhan dapat ditunjukkan pada Gambar 4.5. 

   
   ( a )     ( b ) 

 
( c ) 

Gambar 4.5 Dokumentasi Pengambilan Data Pengujian Alat Secara Keseluruhan 

(a) dan (b) Pengambilan Data Pengujian Alat Keseluruhan dengan α= 20o, 

(c) Pengambilan Data Pengujian Alat Secara Keseluruhan dengan α= 80o 
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4.2  Pembahasan 

4.2.1 Sensor Ultrasonik PING)))TM 

Pada penelitian ini digunakan sensor ultrasonik PING)))TM. Untuk 

mendapatkan keluaran sensor ultrasonik PING)))TM yang baik, maka perlu 

dilakukan pengaturan awal sesuai petunjuk pengaturan dari perusahaan 

pembuatnya dan perlu dilakukan kalibrasi. Sensor ultrasonik PING)))TM akan 

diatur agar transmitter mengeluarkan sinyal gelombang dengan frekuensi 40 KHz. 

Setelah semua pengaturan selesai, maka akan diadakan uji kerja sensor untuk 

mengetahui kinerjanya. Kalibrasi akan dilakukan jika keluaran sensor ultrasonik 

belum sesuai dengan mistar. 

Untuk mendapatkan keluaran yang baik, maka dalam pengujian sensor 

ultrasonik dilakukan dalam 2 keadaaan, yaitu pengujian dengan menggunakan 

permukaan bidang datar dan permukaan bidang miring. Pada pengujian sensor 

dengan menggunakan permukaan bidang datar, bagian depan transmitter dan 

receiver sensor ultrasonik diberi penghalang berupa benda yang keras dan 

permukaannya rata sesuai Gambar 4.5. Setelah penempatan sensor ultrasonik dan 

bidang sesuai dengan posisi pengujian, maka tahapan selanjutnya adalah 

pengambilan data. Data nilai ukur diambil dengan menggunakan mistar dan 

sensor ultrasonik. Pengambilan data nilai ukur antara mistar dan sensor ultrasonik 

dilakukan secara bersamaan mulai 5 cm sampai 300 cm dengan selang 5 cm. 

Selang 5 cm dalam pengambilan data didasarkan pada ketelitian, efektifitas dan 

kualitas data pengujian dan kalibrasi, karena sensor ini memiliki nilai yang 

berbentuk angka bulat. 



53 

 

Teknis pengujian sensor ultrasonik dengan permukaan miring tidak 

berbeda jauh dengan pengujian sensor ultrasonik dengan permukaan datar. Hal 

yang berbeda hanya pada posisi penempatan bidangnya saja, dimana permukaan 

bidang tidak datar tetapi dibuat agar memiliki kemiringan tertentu. Caranya 

dengan membuat garis normal antara bidang dan sensor ultrasonik membentuk 

sudut kemiringan α sebesar 5o, 10o, 15o, 20o, 25o, dan 30o. 

Hasil pengujian sensor ultrasonik pada permukaan bidang 

datarmenunjukkan hasil keluaran sesuai dengan yang diharapkan, yaitu keluaran 

jarak ukurnya mendekati  mistar dengan rata – rata error pengukuran sebesar 0,26 

% dan tingkat ketelitiannya sebesar 98,71%. Dari Lampiran 1diketahui jika jarak 

ukur semakin besar, maka tingkat persen ketidaktelitiannya semakin kecil, tetapi 

bernilai semakin besar dari segi angka. Pada daerah ukur kecil, selisih antara jarak 

ukur mistar dan sensor bernilai maksimal 1 cm, dengan bertambahnya jarak ukur 

yang semakin besar selisih antara jarak ukur mistar dengan sensor bernilai 

maksimal 2 cm. 

Pada hasil ukur pengujian sensor ultrasonik dengan permukaan bidang miring 

didapatkan bahwa nilai ukur sensor ultrasonik mendekati nilai ukur secara teoritik 

perhitungan menggunakan persamaan 2.1. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

sensor dapat bekerja dengan baik dalam permukaan bidang yang miring. 

Jika data hasil pengukuran sensor ultrasonik dengan permukaan bidang 

datar dilihat melalui hubungan linier antara jarak ukur mistar dan jarak ukur 

sensor ultrasonik dengan garis linear, didapatkan nilai keterbacaan sebesar r2 = 

0,99, dimana 99% keragaman nilai – nilai ukur sensor ultrasonik sebanding 
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dengan nilai ukur mistar. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan linier 

yang sangat tinggi antara pengukuran menggunakan mistar dan sensor ultrasonik 

karena nilai jarak antara titik data dengan garis linear sangat dekat. 

Karena sensor ultrasonik diharapkan dapat berfungsi untuk menggantikan 

alat ukur jarak manual seperti mistar, maka nilai ukur jarak sensor diatur agar 

memiliki kemampuan untuk mengukur jarak sesuai standar yang telah ada. Sensor 

ultrasonik diatur dengan keluaran nilai jarak dalam satuan sentimeter sehingga 

dalam kalibrasi atau pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan mistar 

sebagai pembanding. Diharapkan data dari jarak ukur sensor dan mistar sama. 

Secara perhitungan teoritik dengan menggunakan Persamaan 2.1, dapat 

diketahui bahwa nilai keluaran , θ, dan xs sudah sesuai dengan nilai 

perhitungannya. Hasil pengujian ini sudah sesuai atau mendekati hasil jurnal 

penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa sensor jarak ultrasonik 

PING)))TM dapat mendeteksi bendapada jarak sejauh 2 meter dengan baik 

(Prawiroredjo, K.& Asteria, N., 2008). Nilai pengukuran yang dihasilkan sensor 

pada suatu jarak tertentu akan mendekati sama dengan hasil pengukuran oleh 

mistar. Dari pengujian ini, dapat diketahui bahwa kerja sensor sudah memiliki 

kemampuan untuk menggantikan kerja alat ukur mistar. 

 

4.2.2 Microcontroller ATMega162 

 Pengujian microcontroller dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahapan 

pembuatan hardware dan tahapan pembuatan software atau bahasa program. 

Dalam pembuatan hardware dibutuhkan beberapa komponen seperti: sistem 
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minimum ATMega162, LED, pushbutton, kabel dan protoboard. Setelah semua 

komponen tersedia, komponen dirangkai seperti terlihat pada Gambar 3.6. 

Software atau bahasa program pengujian dibuat menggunakan CodevitionAVR 

dengan algoritma sesuai dengan petunjuk teknis pengujian. Setelah hardware dan 

software atau bahasa program siap, langkah selanjutnya adalah melakukan 

compile atau memasukkan program intruksinya ke sistem minimum ATMega162 

menggunakan ISP downloader. 

Berdasarkan hasil respon microcontroller pada Tabel 4.3, diperoleh antara 

hasil percobaan dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa microcontroller dan program yang dibuat sudah dapat 

berjalan dengan baik. 

Tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa pin C yang terhubung dengan LCD 

dapat bekerja dengan baik sesuai program instruksinya, serta LCD dapat 

menampilkan keluaran dengan baik dan jelas. Hal ini sangat penting nantinya, 

mengingat keluaran nilai jarak ukur sensor ultrasonik akan ditampilkan melalui 

LCD dalam bilangan bulat. 

Melalui Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa Pin A, Pin B dan pin D dapat 

bekerja dengan baik sebagai pin masukan dan pin keluaran. Bekerja baiknya pin B 

dan pin D sebagai masukan sangat penting dalam penelitian ini, karena 

pengiriman data serial dari modem dan GPS menggunakan pin B dan pin D. 

Kinerja pin B dan D yang baik menjadikan pengiriman data secara serial dari 

modem dan GPS ke microcontroller dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

urutannya. 
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4.2.3 Global Positioning System GARMIN 60 CSx 

 Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.3, dapat dilihat jika nilai 

koordinat lintang dan bujur antara GPS dan google map saling mendekati. Dengan 

ini dapat disimpulkan bahwa GPS sudah bekerja dengan baik. Perbedaan 

signifikan yang terlihat pada Tabel 4.3 adalah nilai minus ( - ) pada nilai keluaran 

lintang di google map. Hal ini dapat dijelaskansebagai berikut: sesuai dengan 

kesepakatan internasinal, koordinat bumi dibagi atas 2 jenis koordinat, yaitu 

lintang dan bujur. Lintang adalah garis vertikal yang mengukur sudut suatu titik 

dengan garis khatulistiwa. Bujur adalah garis horizontal yang mengukur sudut 

suatu titik dengan titik nol bumi, yaitu Greenwich di Britania Raya yang memiliki 

besar 0o. Sedangkan garis khatulistiwa adalah garis imajinasi yang diGambar di 

tengah – tengah bumi diantara 2 kutub dan paralel terhadap poros rotasi bumi. 

Lintang dibagi atas 2 bagian, yaitu lintang utara dan selatan. Lintang akan 

bernilai 0o jika berada tepat digaris khatulistiwa. Nilai lintang semakin bertambah 

besar (+90o LU - -90o LS)  jika lokasi itu menjauhi garis khatulistiwa. Jika lokasi 

berada di bagian selatan garis khatulistiwa, maka akan bernilai negatif dan 

bernilai positif untuk lokasi dibagian utaranya. Bujur memiliki nilai panjang 360o. 

Bujur dibagi atas 2 bagian, yaitu bujur timur dan bujur barat. Bagian bumi yang 

berada di sebelah timur Greenwich memiliki nilai positif dan sebaliknya. Pada 

GPS, data lintang bernilai positif sedangkan yang seharusnya adalah bernilai 

negatif. Hal ini dikarenakan, sudah terdapat tanda S yang berarti south sehingga  

secara otomatis tanda S sudah dapat menggantikan tanda minus. 
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 Bentuk penulisan koordinat pada GPS dan google map berbeda. Penulisan 

koordinat pada GPS akan berbentuk aob.c’ yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

nilai a menyatakan besar derajat lintang atau bujur, b menyatakan besarnya menit, 

dan c yang menyatakan besarnya detik. Sedangkan pada google map akan 

berbentuk d,efgh…o,  dimana d, e, f, g, h,….hanya menyatakan besarnya derajat. 

Sehingga diperlukan konversi data koordinat agar didapatkan format bentuk data 

yang sama. 

 

4.2.4 Pengiriman Data 

berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.4 terlihat bahwa pengiriman data 

telah sesuai dengan program instruksi. Program instruksi berisi perintah 

pengiriman data setelah sensor ultrasonik menunjukkan nilai jarak ukur diatas 40 

cm. Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa proses pengiriman pesan pendek dilakukan 

setelah jarak ukur sensor ultrasonik bernilai di atas 40 cm, yaitu bernilai 42 cm, 

55 cm, 61 cm, 69 cm, 73 cm, 82 cm, dan 96 cm. Batas minimal jarak ukur sensor 

untuk melakukan pengiriman pesan pendek merupakan batas minimal dimana 

sepeda motor dianalisis telah mengalami kecelakaan. Untuk mengetahui batas 

minimal jarak ukur, maka akan dilakukan pengujian alat secara keseluruhan 

melalui demontrasi posisi sepeda motor ketika berjalan, disandarkan dan terjatuh 

karena kecelakaan. 

Secara teknis pengujian pengiriman data berupa koordinat melalui pesan 

pendek ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah berhasil. Dimana data 

lintang dan bujurdikirim melalui SMS gateway denganmenggunakan HP SE 
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T610, dalam pengujiannya jugaberhasil (Murtadlo, A., et al, 2009). Pada Tabel 

4.4 terlihat bahwa pengiriman pesan pendek mengalami tunda penerimaan selama 

beberapa detik, antara 8 detik sampai 21 detik. Karena lama tunda pesan terkirim 

dan penerimaan kecil, maka pengiriman data dapat disimpulkan telah berhasil. 

 

4.2.5 Sistem Otomasi Deteksi Kecelakaan Sepeda Motor 

 berdasarkan data hasil pengujian Tabel 4.6 dan 4.7 dapat dijelaskan 

bahwa untuk mendapatkan posisi penempatan sensor ultrasonik yang efektif , 

maka dilakukan uji penempatan sensor ultrasonik sebanyak 5 posisi pada sepeda 

motor. Setelah dilakukan pemeriksaan kondisi sepeda motor, maka didapatkan 5 

posisi penempatan sensor ultrasonik yang memungkinkan, yaitu pada sayap 

samping, bawah blok mesin, antara pijakan kaki, belakang plat nomor belakang 

dan bawah plat nomor belakang. Dari kelima posisi tersebut akan ditentukan 

posisi mana yang paling efektif.  

Sensor ultrasonik ditempatkan pada 5 posisi tersebut secara bergiliran 

dengan kondisi sensor ultrasonik yang menghadap ke lintasan horizontal 

(permukaan jalan). Setelah sensor ultrasonik diletakkan, maka sepeda motor akan 

diatur seolah-olah sepeda motor sedang melaju di jalan. Pada uji alat secara 

keseluruhan yang pertama, sepeda motor diatur seperti melaju di jalan yang lurus 

dengan jarak tempuh 1000 cm. Dari Tabel 4.6 diketahui bahwa permukaan jalan 

yang tidak rata menyebabkan keluaran nilai ukur sensor berubah. Perubahan 

keluaran nilai ukur sensor sesuai dengan ketinggian permukaan jalan.Karena 

kondisi sepeda motor aman atau tidak mengalami kecelakaan, maka data nilai 
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ukur sensor yang berubah–ubah akan ditolerir sebagai nilai ukur aman sepeda 

motor. Data hasil pengujian ini akan dijadikan refensi untuk menentukan batas 

minimal kondisi amansepeda motor pada nilai ukur sensor ultrasonik.  

Pada pengujian alat secara keseluruhan yang kedua, sepeda motor akan 

dikenai perlakuan seolah–olah sepeda motor melewati jalan miring dan 

mengalami kecelakaan. Pada umumnya, setiap sepeda motor yang mengalami 

kecelakaan akan terjatuh atau miring. Peristiwa umum ini yang dijadikan acuan 

oleh sensor ultrasonik untuk menentukan jarak minimal aman sebagai bahan 

identifikasi kondisi sepeda motor (aman atau kecelakaan). Pengujian alat secara 

keseluruhan yang kedua bertujuan untuk menentukan kondisi sepeda motor sesuai 

besarnya nilai ukur sensor ultrasonik. Pada Tabel 4.7 diketahui bahwa kemiringan 

jalan atau kemiringan sepeda motor akanmempengaruhi nilai ukur sensor 

ultrasonik. Menurut sumber Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya, Dept. 

PU diketahui bahwa kemiringan maksimal pada jalan adalah 17o. Kemiringan 

maksimal jalan raya juga menjadi acuan dalam penentuan batas minimal kondisi 

aman sepeda motor. 

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui analitis hasil lapangan dan perhitungan 

secara teoritik nilainya saling mendekati. Dalam keadaaan berada di permukaan 

jalan yang miring, sensor dapat bekerja sesuai yang diharapkan dan sensor sudah 

memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Hasil ini sudah sesuai dan mendekati hasil 

perhitungan secara teoritik dengan menggunakan persamaan 2.1. Melalui Tabel 

4.7 dan Gambar 4.5 dapat diketahui pula bahwa dari kelima posisi penempatan 

sensor ultrasonik yang diujikan, posisi penempatan diantara pijakan kaki yang 
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paling efektif dan memungkinkan untuk menempatkan sensor ultrasonik. 

Pemilihan posisi penempatan tersebut berdasarkan tingkat keamanan sensor 

ultrasonik akan benturan, tingkat ketinggian yang aman akan kubangan air dijalan 

dan tidak terhalangnya kontak antara sensor ultrasonik dengan permukaan jalan  

pada semua kondisi sepeda motor. Dengan pertimbangan kemiringan jalan dan 

kemiringan sepeda motor saat terjatuh, diputuskan bahwa batas minimal sepeda 

motor dalam kondisi aman adalah 79cm. Dengan asumsi adanya kemiringan 

motor yang melebihi sudut 80osaat terjatuh mengalami kecelakaan. 

Setelah didapatkan batas minimal aman dari pengujian alat keseluruhan 

kedua, maka akan dilakukan pengujian alat secara keseluruhan yang ketiga dengan 

tujuan untuk mengetahui kinerja alat beserta komponen pelengkapnya melalui 

demontrasi layaknya di lapangan. Data hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Melalui Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa alat sudah bekerja sesuai 

dengan perencanaan. Hal ini berdasarkan adanya proses pengiriman pesan pendek 

yang berisi informasi kecelakaan dan posisinya setelah sensor ultrasonik 

menunjukkan nilai ukur diatas nilai aman (79 cm), jarak tunggu antara pesan 

terkirim dan diterima masih dalam waktu yang ditolerir, yaitu di bawah 16 detik. 

Keberhasilan pengujian alat secara keseluruhan juga telah menyamai keberhasilan 

penelitian sebelumnya yaitu simulasi sistem informasi posisi kereta api 

menggunakan GPS dan mobile phone untuk keselamatan penumpang (Murtadlo, 

A., et al, 2009). Penelitian tersebut menggunakan perangkat dan sistem kerja alat 

yang hampir sama sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang 

mendekati. 
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Dengan hasil pengujian yang sudah sesuai dengan harapan, maka 

permasalahan sistem informasi kecelakaan sepeda motor yang terjadi dijalan raya 

sudah dapat diselesaikan. Pada keadaan lapangan yang sebelumnya diketahui 

bahwa harus ada saksi mata dalam setiap kecelakaan agar informasi kecelakaan 

tersebut dapat diketahui oleh pihak keluarga, rumah sakit dan kepolisian. Dengan 

diterapkannya teknologi otomasi sistem analisis dan informasi kecelakaan pada 

sepeda motor, maka keberadaaan saksi mata dapat tergantikan. Teknologi ini 

dapat menggantikan keberadaan saksi mata karena teknologi ini dapat 

menganalisis keadaan dan posisi sepeda motor sehingga diketahui apakah sepeda 

motor mengalami kecelakaan atau tidak dan dimana letak koordinat kecelakaan 

tersebut terjadi. Kelebihan yang lain adalah adanya pengiriman informasi 

kecelakaan kepada pihak – pihak tertentu secara otomatis berupa pesan pendek 

yang berisi letak koordinat sepeda motor setelah sepeda motor mengalami 

kecelakaan karena adanya pengaturan isi pesan pendek dan nomor tujuan sejak 

awal serta adanya GPS yang senantiasa memberikan nilai letak koordinat sepeda 

motor secara terus menerus. Pemberian tombol power bertujuan agar penggunaan 

teknologi ini sesuai dengan waktu kerjanya, yaitu dapat dihidupkan saat sepeda 

motor dalam kondisi dijalankan dan dimatikan jika sepeda motor dalam kondisi 

istirahat atau mesin mati. 

Berdasarkan dari seluruh hasil pengujian dan kajian yang telah 

dilakukan, maka telah tercipta alat otomasi sistem analisis kecelakaan sepeda 

motor yang mampu melakukan pengiriman informasi kecelakaan kepada pihak – 

pihak yang bersangkutan. 
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Alat otomasi sistem analisis kecelakaan pada sepeda motor ini masih 

memiliki beberapa kekurangan yang dapat dilengkapi untuk pengembangannya, 

antara lain: adanya tombol on/off yang masih manual dalam menghidupkan alat, 

sehingga ditakutkan adanya keteledoran pengguna yang lupa mematikan saat alat 

tidak bekerja, dan sebaliknya. Diharapkan proses bekerjanya alat bersifat otomatis 

sesuai penggunaannya. Pada dasarnya alat ini masih mengalami uji coba, 

sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut dalam penentuan penempatan 

sensor agar sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai sensor pendeteksi dapat 

berada pada posisi yang aman dan efektif. 

Kekurangan alat yang berupa fungsi menghidupkan alat (on/off) yang 

masih bersifat manual dapat diperbaiki dengan menambahkan komponen 

pelengkap, yaitu tombol on/off  yang langsung terhubung dengan kunci sepeda 

motor, sehingga ketika kunci digunakan untuk menghidupkan sepeda motor, 

secara otomatis alat analisis dan informasi kecelakaan juga hidup. Ketika kunci 

digunakan untuk mematikan sepeda motor, maka dengan tambahan delay waktu n 

(misal n = 30 detik)  secara otomatis alat analisis dan informasi kecelakaan juga 

mati. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya, maka dapat disimpulkan, 

bahwa telah dibangun otomasi sistem deteksi kecelakaan pada sepeda motor 

dengan ketelitian pendeteksi sebesar 98,71% dan rata-rata error pendeteksian 

sebesar 0,26%. Sistem menggunakan perangkat yang terdiri dari: sensor 

ultrasonik PING)))TM, microcontroller ATMega162, GPS GARMIN 60 CSx, 

modem wavecom, dan komunikasi serial RS232.Sistem dapat mengirimkan 

informasi kecelakaan berupa pesan pendek yang berisi koordinat lokasi 

kecelakaan setelah sensor ultrasonik membaca jarak >79 cm dengan delay 5 detik. 

 

5.2 Saran 

Untuk penelitian lebih lanjut terhadap pengembangan sistem, disarankan 

hal-hal sebagai berikut: adanya sistem otomatis untuk menghidupkan alat, 

penentuan posisi penempatan sensor ultrasonik agar lebih aman dan efektif, 

perlunya modul GPS receiver untuk menghemat pemakaian ruang, dan 

pengecekan simcard secara berkala untuk mengetahui kondisi keaktifannya. 
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Lampiran 1 

 

Tabel Hasil dan Analisis Pengujian Sensor Ultrasonik dengan θ = 0o 

 

 
� �

x2 (cm2) 
y2 

(cm2) 
x.y (cm2) 

�

�
� �

25 25 25 

�

�
� �

100 121 110 

�

�
� �

225 256 240 

�

�
� �

400 441 420 

�

�
� �

625 625 625 

 

 
  

900 961 930 

 

 
  

1225 1225 1225 

 

 
  

1600 1600 1600 

 

 
  

2025 2116 2070 

 

 
  

2500 2500 2500 

 

 
  

3025 3136 3080 

 

 
  

3600 3600 3600 

 

 
  

4225 4096 4160 

 

 
  

4900 4900 4900 
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5625 5776 5700 

 

 
  

6400 6561 6480 

 

 
  

7225 7396 7310 

 

 
  

8100 8100 8100 

 

 
  

9025 9025 9025 

 

 
  

10000 10201 10100 

 

 
  

11025 11025 11025 

 

 
  

12100 12321 12210 

 

 
  

13225 13456 13340 

 

 
  

14400 14161 14280 

 

 
  

15625 15625 15625 

 

 
  

16900 16900 16900 

 

 
  

18225 18496 18360 

 

 
  

19600 19881 19740 

 

 
  

21025 21025 21025 

 

 
  

22500 22500 22500 

 

 
  

24025 24336 24180 

 

 
  

25600 25600 25600 
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27225 27225 27225 

 

 
  

28900 28900 28900 

 

 
  

30625 30976 30800 

 

 
  

32400 32761 32580 

 

 
  

34225 34596 34410 

 

 
  

36100 36481 36290 

 

 
  

38025 38416 38220 

 

 
  

40000 40000 40000 

 

 
  

42025 41616 41820 

 

 
  

44100 43681 43890 

 

 
  

46225 46225 46225 

 

 
  

48400 48841 48620 

 

 
  

50625 50625 50625 

 

 
  

52900 52900 52900 

 

 
  

55225 55225 55225 

 

 
  

57600 58081 57840 

 

 
  

60025 60516 60270 

 

 
  

62500 63001 62750 
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65025 65536 65280 

 

 
  

67600 68121 67860 

 

 
  

70225 71289 70755 

 

 
  

72900 73984 73440 

 

 
  

75625 76176 75900 

 

 
  

78400 79524 78960 

 

 
  

81225 81796 81510 

 

 
  

84100 85264 84680 

 

 
  

87025 88209 87615 

 

 
  

90000 90601 90300 

 

 
  

184525

0 
: 

1858553 
: 1851875 

 

 / x : pengukuran mistar 

 / y : pengukuran sensor ultrasonik 

x 100% : error pengukuran sensor ultrasonik 

 

a. Rata-rata error pengukuran sensor ultrasonik 
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(%) =  

      = 16 / 60 

       = 0,26 % 

 

b. Ketelitian pengukuran sensor ultrasonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar deviasi (Se) 
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1,29 

 

Ketelitian  

KTP = 100% - Se 

KTP = 100% - 1,29 

KTP = 98,71% 
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Lampiran 2 

 

Tabel Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik Pada Permukaan Bidang Miring 

Xi 
(Δ = 5o) 

Xs 
(Δ =5o) 

Xi 
(Δ = 10o) 

Xs 
(Δ = 10o) 

Xi 
(Δ = 15o) 

Xs 
(Δ = 15o) 

Xi 
(Δ =20o) 

Xs 
(Δ = 20o) 

Xi 
(Δ =25o) 

Xs 
(Δ = 25o) 

Xi 
(Δ =30o) 

Xs 
(Δ = 30o) 

5,0 5 5,1 5 5,2 5 5,3 5 5,5 6 5,8 6 
10,0 11 10,2 11 10,4 11 10,6 12 11,0 12 11,5 13 
15,1 16 15,2 16 15,5 17 16,0 17 16,5 18 17,3 18 
20,1 21 20,3 21 20,7 22 21,3 22 22,1 23 23,1 24 
25,1 25 25,4 25 25,9 26 26,6 27 27,6 28 28,9 29 
30,1 31 30,5 31 31,1 32 31,9 33 33,1 34 34,6 36 
35,1 35 35,5 36 36,2 36 37,2 37 38,6 39 40,4 40 
40,2 40 40,6 41 41,4 41 42,6 43 44,1 44 46,2 46 
45,2 46 45,7 47 46,6 48 47,9 49 49,6 51 52,0 53 
50,2 50 50,8 51 51,8 52 53,2 53 55,2 55 57,7 58 
55,2 56 55,8 57 56,9 58 58,5 60 60,7 62 63,5 65 
60,2 60 60,9 61 62,1 62 63,8 64 66,2 66 69,3 69 
65,2 64 66,0 65 67,3 66 69,2 68 71,7 71 75,0 74 
70,3 70 71,1 71 72,5 72 74,5 74 77,2 77 80,8 81 
75,3 76 76,2 77 77,6 79 79,8 81 82,7 84 86,6 88 
80,3 81 81,2 82 82,8 84 85,1 86 88,3 89 92,4 94 
85,3 86 86,3 87 88,0 89 90,4 92 93,8 95 98,1 99 
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90,3 90 91,4 91 93,2 93 95,8 96 99,3 99 103,9 104 
95,4 95 96,5 96 98,3 98 101,1 101 104,8 105 109,7 110 
100,4 101 101,5 103 103,5 105 106,4 107 110,3 111 115,5 117 
105,4 105 106,6 107 108,7 109 111,7 112 115,8 116 121,2 121 
110,4 111 111,7 113 113,9 115 117,1 118 121,4 122 127,0 128 
115,4 116 116,8 118 119,1 120 122,4 123 126,9 128 132,8 134 
120,5 119 121,8 121 124,2 123 127,7 127 132,4 131 138,5 137 
125,5 125 126,9 127 129,4 129 133,0 133 137,9 138 144,3 144 
130,5 130 132,0 132 134,6 135 138,3 138 143,4 143 150,1 150 
135,5 137 137,1 138 139,8 141 143,7 145 148,9 150 155,9 157 
140,5 142 142,2 143 144,9 146 149,0 150 154,5 156 161,6 163 
145,6 146 147,2 147 150,1 150 154,3 154 160,0 160 167,4 167 
150,6 151 152,3 152 155,3 155 159,6 160 165,5 165 173,2 173 
155,6 157 157,4 158 160,5 161 164,9 166 171,0 172 179,0 180 
160,6 161 162,5 162 165,6 166 170,3 170 176,5 177 184,7 185 
165,6 166 167,5 168 170,8 171 175,6 176 182,0 182 190,5 190 
170,6 171 172,6 173 176,0 176 180,9 181 187,6 188 196,3 196 
175,7 177 177,7 179 181,2 182 186,2 187 193,1 194 202,0 203 
180,7 182 182,8 184 186,3 187 191,5 193 198,6 200 207,8 209 
185,7 187 187,9 189 191,5 193 196,9 198 204,1 205 213,6 215 
190,7 192 192,9 194 196,7 198 202,2 203 209,6 211 219,4 221 
195,7 197 198,0 199 201,9 203 207,5 209 215,1 216 225,1 226 
200,8 201 203,1 203 207,0 207 212,8 213 220,7 221 230,9 231 
205,8 205 208,2 207 212,2 211 218,1 217 226,2 225 236,7 236 
210,8 210 213,2 212 217,4 216 223,5 222 231,7 231 242,4 241 
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215,8 216 218,3 218 222,6 223 228,8 229 237,2 237 248,2 248 
220,8 222 223,4 224 227,8 229 234,1 235 242,7 244 254,0 255 
225,9 226 228,5 228 232,9 233 239,4 239 248,2 248 259,8 260 
230,9 231 233,5 234 238,1 238 244,7 245 253,8 254 265,5 266 
235,9 236 238,6 239 243,3 243 250,1 250 259,3 259 271,3 271 
240,9 242 243,7 245 248,5 249 255,4 256 264,8 266 277,1 278 
245,9 247 248,8 250 253,6 255 260,7 262 270,3 271 282,9 284 
251,0 252 253,9 255 258,8 260 266,0 267 275,8 277 288,6 290 
256,0 257 258,9 260 264,0 265 271,3 272 281,3 282 294,4 296 
261,0 262 264,0 265 269,2 270 276,7 278 286,8 288 300,2 301 
266,0 268 269,1 271 274,3 276 282,0 284 292,4 295 305,9 308 
271,0 273 274,2 276 279,5 282 287,3 289 297,9 300 311,7 314 
276,0 277 279,2 280 284,7 286 292,6 294 303,4 305 317,5 319 
281,1 283 284,3 286 289,9 292 298,0 300 308,9 311 323,3 - 
286,1 287 289,4 290 295,0 296 303,3 304 314,4 316 329,0 - 
291,1 293 294,5 296 300,2 302 308,6 311 319,9 - 334,8 - 
296,1 298 299,5 302 305,4 307 313,9 316 325,5 - 340,6 - 
301,1 302 304,6 306 310,6 312 319,2 320 331,0 - 346,4 - 
 

Xi = Nilai pengukuran menggunakan mistar 

Xs = Nilai pengukuran menggunakan sensor ultrasonik 

Δ = Sudut kemiringan sensor 
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Lampiran 3 

Hasil Pengujian Sensor PING)))TM oleh Laboratorium PARALLAX 

The test data on the following pages is based on the PING))) sensor, tested in 

the Parallax lab, whileconnected to a BASIC Stamp microcontroller module. The 

test surface was a linoleum floor, so thesensor was elevated to minimize floor 

reflections in the data. All tests were conducted at room temperature, indoors, in a 

protected environment. The target was always centered at the same elevationas 

the PING))) sensor. 

 

Test 1 

Sensor Elevation: 40 in. (101.6 cm) 

Target: 3.5 in. (8.9 cm) diameter cylinder, 4 ft. (121.9 cm) tall – vertical 

orientation. 
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Test 2 

Sensor Elevation: 40 in. (101.6 cm) 

Target: 12 in. x 12 in. (30.5 cm x 30.5 cm) cardboard, mounted on 1 in. (2.5 cm) 

pole 

● target positioned parallel to backplane of sensor 
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Lampiran 4 

 

Listing Program 

int Ready, GPS;unsigned int counter;float distance;int Debounce, 

CountBounce;unsigned char Baris1[16];unsigned char Baris2[16]; 

 
#define SigOut PORTA.1#define SigIn PINA.1#define DirSig DDRA.1 
#include <mega162.h>#include <delay.h>#include "Serial.c" 
 
int ii;#define PanGPS 200 
char DataGPS[PanGPS];char Lat[25];char Lon[25];char 
LatPos[25];char LonPos[25]; 
int PanData, LS,BB, ss, ee; 
#asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC#endasm#include <lcd.h> 
 
#define RXB8 1#define TXB8 0#define UPE 2#define OVR 3#define FE 
4#define UDRE 5#define RXC 7 
 
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)#define PARITY_ERROR (1<<UPE)#define 
DATA_OVERRUN (1<<OVR)#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)#define 
RX_COMPLETE (1<<RXC) 
 
#define RX_BUFFER_SIZE0 200 
char rx_buffer0[RX_BUFFER_SIZE0]; 
 
#if RX_BUFFER_SIZE0<256 
unsigned char rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0;#else 
unsigned int rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0;#endif 
 
bit rx_buffer_overflow0;interrupt [USART0_RXC] void 
usart0_rx_isr(void) 
{ 
char status,data; 
status=UCSR0A; 
data=UDR0; 
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) 
   { 
if (Ready==1) 
   {GPS=0; 
if ((rx_buffer0[rx_wr_index0]=data)!=0x0D) 
   { 
   //lcd_putchar(rx_buffer0[rx_wr_index0]); 
if (rx_buffer0[0]=='$') 
 {rx_buffer0[rx_wr_index0]=data; 
if (++rx_wr_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_wr_index0=0; 
if (++rx_counter0 == RX_BUFFER_SIZE0) 
        {rx_counter0=0; 
        rx_buffer_overflow0=1;};} 
else{ rx_wr_index0=0;}} 
else{rx_buffer0[rx_wr_index0] = data;rx_wr_index0=0; 
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if ((rx_buffer0[0] == '$') & (rx_buffer0[1] == 'G') & 
(rx_buffer0[2] == 'P')& (rx_buffer0[3] == 'G') & (rx_buffer0[4] == 
'G') & (rx_buffer0[5] == 'A') & (rx_buffer0[6] == ',') ) 
          { 
 
for(ii=14;ii<=rx_counter0;ii++) 
            {if ((rx_buffer0[ii]=='S') || (rx_buffer0[ii]=='N')) 
               {LS=ii;}} 
for(ii=LS;ii<=rx_counter0;ii++) 
            {if ((rx_buffer0[ii]=='E') || (rx_buffer0[ii]=='W')) 
               {BB=ii;}} 
 
LatPos[1]=rx_buffer0[LS]; 
for(ii=14;ii<=LS-2;ii++) 
            {LatPos[ii-12]=rx_buffer0[ii];} 
 
LonPos[1]=rx_buffer0[BB]; 
for(ii=LS+2;ii<=BB-2;ii++) 
            {LonPos[ii-18]=rx_buffer0[ii];} 
            GPS=1;Ready=0;}}}};} 
 
// USART1 Receiver buffer 
#define RX_BUFFER_SIZE1 88 
char rx_buffer1[RX_BUFFER_SIZE1]; 
 
#if RX_BUFFER_SIZE1<256 
unsigned char rx_wr_index1,rx_rd_index1,rx_counter1; 
#else 
unsigned int rx_wr_index1,rx_rd_index1,rx_counter1; 
#endif 
 
// This flag is set on USART1 Receiver buffer overflow 
bit rx_buffer_overflow1; 
 
 
// Get a character from the USART1 Receiver buffer 
#pragma used+ 
char getchar1(void) 
{ 
char data; 
while (rx_counter1==0); 
data=rx_buffer1[rx_rd_index1]; 
if (++rx_rd_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_rd_index1=0; 
#asm("cli") 
--rx_counter1; 
#asm("sei") 
return data; 
} 
#pragma used- 
// Write a character to the USART1 Transmitter 
#pragma used+ 
void putchar1(char c) 
{ 
while ((UCSR1A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0); 
UDR1=c; 
} 
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#pragma used- 
 
// Standard Input/Output functions 
#include <stdio.h> 
#include "Deklar.c" 
#define USART0 0 
#define USART1 1 
 
unsigned char poutput; 
int PanLat, PanLon,PanLatPos, PanLonPos; 
 
void Deklarasi (void) 
{ 
// Declare your local variables here 
 
// Crystal Oscillator division factor: 1 
#pragma optsize- 
CLKPR=0x80; 
CLKPR=0x00; 
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ 
#pragma optsize+ 
#endif 
 
 
lcd_init(16); 
} 
#include "GSM.c" 
void enable_serial0(void) 
{ UBRR0L = 25;                             //set the Baud Rate at 
9600 
        UBRR0H = 0; 
 
        UCSR0B = 0x18;                           //enable the 
transmitter and receiver 
        UCSR0C = 0x86;  }   //8-data bits, no 
parity, 1-stop bit 
 
void enable_serial1(void) 
{UBRR1L = 25;                             //set the Baud Rate at 
9600 
        UBRR1H = 0; 
 
        UCSR1B = 0x18;                           //enable the 
transmitter and receiver 
        UCSR1C = 0x86;                           //8-data bits, no 
parity, 1-stop bit} 
 
void Tes (void) 
{poutput=USART0; 
putcharNew('U');putcharNew('S');putcharNew('A');putcharNew('R'); 
putcharNew('T');putcharNew('0');putcharNew('\n');delay_ms(500); 
 
 
poutput=USART1; 
putcharNew('U');putcharNew('S');putcharNew('A');putcharNew('R');pu
tcharNew('T'); putcharNew('1'); putcharNew('\n'); delay_ms(500);} 
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void SendSMS (void) 
{poutput=USART1; 
lcd_clear();lcd_gotoxy(0,0);lcd_putsf("Mengirim SMS"); 
poutput=USART1; 
//printf("AT"); 
putcharNew('A');putcharNew('T');delay_ms(500); 
poutput=USART1; 
//printf("AT+CMGF=1"); 
putcharNew('A');putcharNew('T');putcharNew('+');putcharNew('C');pu
tcharNew('M');putcharNew('G');putcharNew('F');putcharNew('=');putc
harNew('1');putcharNew(0x0D);putcharNew(0x0A);delay_ms(500); 
//printf("AT+CSCA="); 
putcharNew('A');putcharNew('T');putcharNew('+');putcharNew('C');pu
tcharNew('S');putcharNew('C');putcharNew('A');putcharNew('=');putc
harNew(0x22); 
// No SMS Center Operator yg digunakan 
 
putcharNew('+');putcharNew('6');putcharNew('2');putcharNew('8');pu
tcharNew('9');putcharNew('6');putcharNew('4');putcharNew('4');putc
harNew('0');putcharNew('0');putcharNew('0');putcharNew('0');putcha
rNew('0');putcharNew('1'); 
putcharNew(0x22);putcharNew(0x0D);putcharNew(0x0A);delay_ms(500); 
//printf("AT+CMGS="); 
putcharNew('A');putcharNew('T');putcharNew('+');putcharNew('C');pu
tcharNew('M');putcharNew('G');putcharNew('S');putcharNew('=');putc
harNew(0x22); 
 
putcharNew('+');putcharNew('6');putcharNew('2');putcharNew('8');pu
tcharNew('5');putcharNew('6');putcharNew('9');putcharNew('3');putc
harNew('9');putcharNew('1');putcharNew('3');putcharNew('4');putcha
rNew('9');putcharNew('3'); 
 
putcharNew(0x22);putcharNew(0x0D);putcharNew(0x0A);delay_ms(500); 
// Isi Pesan 
putcharNew(0x0D); 
putcharNew('P');putcharNew('o');putcharNew('s');putcharNew('i');pu
tcharNew('s');putcharNew('i');putcharNew(' 
');putcharNew('O');putcharNew('b');putcharNew('j');putcharNew('e')
;putcharNew('k');putcharNew(':'); 
 
for(ii=1;ii<=LS-14;ii++) 
{putcharNew(LatPos[ii]);} 
putcharNew('-');putcharNew(LonPos[1]); 
for(ii=8;ii<=BB-LS+4;ii++) 
 {putcharNew(LonPos[ii]); } 
putcharNew('(');putcharNew('O');putcharNew('j');putcharNew('e');pu
tcharNew('c');putcharNew('t');putcharNew(' 
');putcharNew('L');putcharNew('o');putcharNew('c');putcharNew('a')
;putcharNew('t');putcharNew('o');putcharNew('r');putcharNew(')');p
utcharNew(0x1A); 
lcd_clear();lcd_gotoxy(0,0);lcd_putsf("SMS Terkirim"); 
delay_ms(500);Debounce=0;CountBounce=0;} 
#include "Ping.c" 
void HitBounce (void) 
{if ((Debounce==0) & (CountBounce<3)) 
  {delay_ms(250);CountBounce++;Debounce=0;} 
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else if ((Debounce==0) & (CountBounce>=3)) 
  {Debounce=1;  }} 
void BacaGPS(void) 
{lcd_clear();lcd_gotoxy(0,0); 
for(ii=1;ii<=LS-14;ii++) 
{lcd_putchar(LatPos[ii]);} 
lcd_gotoxy(0,1);lcd_putchar(LonPos[1]); 
for(ii=8;ii<=BB-LS+4;ii++) 
 {lcd_putchar(LonPos[ii]);}} 
 
float BacaPing(void) 
{Ready=0;counter=0; DirSig=1; 
outputSigOut=1;delay_us(5);SigOut=0;DirSig=0; SigOut=1;while 
(SigIn==0) 
while (SigIn==1){counter++;} 
distance=(counter*0.034442)/1.4; // Untuk clock 11,0592 Mhz 
return distance;}BacaPingTes(void) 
{Ready=0; counter=0;        DirSig=1;        SigOut=1; 
delay_us(5); SigOut=0; DirSig=0; SigOut=1; while (SigIn==0) while 
(SigIn==1)                {counter++;} 
sprintf(Baris2,"Jarak: %3.2f cm",distance); 
        lcd_gotoxy(0,0);lcd_puts(Baris2); 
sprintf(Baris1,"Counter=%5d uS",counter); 
sprintf(Baris2,"Jarak: %3.2f cm",distance); 

 
        lcd_gotoxy(0,0);lcd_puts(Baris1); 
        lcd_gotoxy(0,1);lcd_puts(Baris2);delay_ms(200);} 
 
Declare your global variables here 

float JarPing; 
 
void main(void) 
{Deklarasi(); 
 
// Global enable interrupts 
#asm("sei") 
lcd_clear();lcd_gotoxy(1,0);lcd_putsf("Object 
Locator");lcd_gotoxy(3,1); 
lcd_putsf("By Agus");delay_ms(500);Ready=0;PORTC.7=1; 
//SendSMS(); 
lcd_clear();GPS=0;Debounce=0;CountBounce=0; 
 
while (1) 
      {Ready=1; 
      
delay_ms(500);BacaGPS();lcd_gotoxy(11,0);//lcd_putsf("Ping");      
lcd_gotoxy(12,1);lcd_putsf("    ");if (Ready==0) 
      {JarPing=BacaPing(); 
      lcd_gotoxy(11,0); 
      Hex2Dec_4byte(JarPing); 
      lcd_putchar(0x30+Ratusan); 
      lcd_putchar(0x30+Puluhan); 
      lcd_putchar(0x30+Satuan); 
      lcd_putsf("cm"); 
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if (JarPing >80) 
       {lcd_gotoxy(12,1);lcd_putsf("Bad "); 
HitBounce(); 
 
if (Debounce==1) 
{ lcd_gotoxy(0,1);lcd_putsf("send SMS"); SendSMS();}} 
Else 
{lcd_gotoxy(12,1);lcd_putsf("Good"); 
       Debounce=0;CountBounce=0;} GPS=0; }};} 
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Lampiran 5 

Dokumentasi Penelitian 
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