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ABSTRAK 

Cahyo, Gunawan Nur. 2015. Aplikasi Magnet Lunak Sebagai Pengunci Magnetik 

(MAGLOCK) dengan Sistem Gelombang Inframerah. Skripsi, Jurusan Fisika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Pertama Dr. Agus Yulianto.M.Si, dan Pembimbing Kedua Sunarno, 

M.Si. 

 

 

Kata kunci : maglock, arduino, modul relay, infrared kit  

 

Sejalan dengan maraknya tindak kriminalitas yang banyak dimuat dimedia, sistem 

keamanan terus ditingkatkan. Pintu merupakan salah satu hal yang disorot dalam 

ruang lingkup sistem keamanan, karena fungsi pintu sebagai akses utama untuk 

keluar masuk ruangan. Pada zaman ini penggunaan kunci konvesional kurang 

efektif, teknologi mikrokontroler ikut berperan mengembangkan sistem keamanan 

yang lebih efektif, cepat dan aman. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk 

membangun kunci magnetik sebagai sistem keamanan yang dapat dikendalikan 

dengan jarak jauh. Pembuatan kunci magnetik diawali dengan pembuatan batang 

kunci, serta menyusun kern trafo dengan mempertimbangkan kuat bahan, berat 

dan dimensi.  Tahapan selanjutnya adalah pembuatan solenoid dengan cara 

melilitkan kawat tembaga berdiameter 0.5 mm sebanyak 720 lilitan pada koker 

berdimensi 1.3 cm x 5.8 cm. Pada sistem kunci magnetik ditambahkan pegas yang 

berfungsi sebagai pengembali keadaan. Pegas tersebut dibuat dengan variasi 

kawat baja berdiameter 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1.0 mm, 1.4 mm. Pada tahap 

pembuatan sistem elektrikal; mikrokontroler arduino, module relay dan kit 

infrared disusun dan diprogram. Tahap pengujian dilakukan secara bertahap, uji 

konstanta pegas terhadap variasi diameter kawat diperoleh 44.5 N/m, 75.3 N/m, 

98 N/m, 140 N/m, dan 198 N/m. Karakterisasi kunci magnetik dilakukan dengan 

memberikan kuat arus sebesar 0.8 A, 1 A, 1.2 A, 1.4 A, 1.6 A, 1.8 A yang 

kemudian dilakukan secara bergantian pada sampel pegas yang dibuat. Hal ini 

mempunyai arti bahwa semakin besar kuat arus yang diberikan semakin besar 

pegas termampatkan. Pengujian relay menunjukan sistem dalam keadaan aktif 

high, dengan tegangan 4.8 V berarti on dan 0.40 mV yang berarti off. Pengujian 

respon infrared dilakukan dengan meletakan kertas yang memiliki tebal dan jarak 

bervariasi. Semakin tebal penghalang dan jauh pengontrolan semakin lemah 

respon yang diterima receiver. Dapat disimpulkan bahwa kunci magnetik yang 

efektif disusun dengan solenoid, batang kunci, dan pegas yang memiliki konstanta 

pegas 75.3 N/m dan dipadu dengan sistem mikrokontroler arduino yang 

berdinding tipis atau trasparan pada receiver infrared. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan peningkatan kriminalitas, sistem keamanan terus ditingkatkan. 

Keamanan menggambarkan perlindungan hidup dan property (Ogri dkk,2013). 

Pintu adalah hal yang paling disorot dalam ruang lingkup sistem keamanan, 

karena fungsi pintu sebagai akses utama untuk keluar masuk ruangan 

(Ramakumbo,2012). Dengan menjadikan pintu sebagai akses utama dalam 

kehidupan tata ruang tertutup maka perkembangan sistem keamanan pun ikut 

disesuaikan. Sistem keamanan pintu ini berkembang karena kriminalisasi yang 

seiring tahun terus meningkat. Maraknya tindak kriminalitas seiring dengan 

perkembangan teknologi dan jaman. Dengan adanya peran teknologi maka 

diharapakan kriminalitas yang terjadi dapat menurun. 

Pada saat ini keamanan rumah seperti pintu, lemari, dan loker masih 

menggunakan sistem penguncian manual yaitu dengan menggunakan kunci 

konvensional. Penggunaan kunci konvensional kurang praktis pada zaman 

sekarang karena pemilik rumah harus membawa kunci tersebut jika berpergian 

dari rumah dan sering kali pemilik rumah lupa bahkan kehilangan kunci. Dengan 

berkembangnya teknologi mikrokontroler, sistem keamanan dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat elektronik sebagai pengganti sistem keamanan kunci 

konvensional (Guntoro dkk,2013).  
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Penggunaan peralatan manual sedikit demi sedikit mulai tergantikan dengan 

peralatan otomatis (Purba,2010). Hampir semua alat elektronik menggunakan 

sistem kontrol dalam pengendalianya. Kebutuhan akan sistem pengendali jarak 

jauh semakin meningkat, dimana perpindahan dan pergerakan manusia semakin 

luas dan cepat (Ichwan dkk,2013). Saklar yang merupakan salah satu sistem 

kendali dalam penggunaan alat elektronik. Sebuah alat elektronik yang berfungsi 

untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Munculnya sebuah inovasi 

saklar elektronik, maka pengoprasian dalam menyalakan dan menghidupkan 

piranti elektronik lebih mudah di akses, efisien dan aman. Sebuah sistem saklar 

yang dapat dikendalikan dengan jarak jauh memberikan solusi akses yang lebih 

mudah dari teknologi saklar sebelumnya. Inovasi infrared, bluetooth dan wireless 

terus ditingkatkan sebagai sistem pengendali jarak jauh. 

Pengunaan inframerah banyak digunakan dalam kehidupan sehari – hari 

sebagai sistem pengendali jarak jauh. Beberapa contoh pengendali jarak jauh yang 

menggunakan sistem ini adalah tv, dvd, ac, dan lain-lain. Cahaya infra merah 

merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya 

maka radiasi cahaya inframerah akan terlihat pada spektrum elektromagnet 

dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Radiasi 

inframerah memiliki panjang gelombang antara 700 nm sampai 1 mm dan berada 

pada spektrum berwarna merah. Sinar inframerah yang dipancarkan oleh 

pemancar inframerah tentunya mempunyai aturan tertentu agar data yang 

dipancarkan dapat diterima dengan baik pada penerima. Oleh karena itu baik pada 

pengirim inframerah maupun penerima inframerah harus mempunyai aturan yang 
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sama dalam mentransmisikan (bagian pengirim) yang kemudian data yang 

diterima akan diakses oleh output sebagai fungsi kerja tertentu. Komponen yang 

dapat menerima inframerah ini merupakan komponen yang peka cahaya yang 

dapat berupa dioda (photodiode) atau transistor (phototransistor). Komponen ini 

akan merubah energi cahaya, dalam hal ini energi cahaya infra merah, menjadi 

pulsa-pulsa sinyal listrik. 

Pengunci magnetik (maglock) merupakan sebuah alat yang akan dibuat 

dengan konsep elektromagnet berbahan besi lunak (soft ferit). Konsep yang 

mendasari dari penelitian dan rekayasa magnet lunak ini adalah karakteristik yang 

dimiliki oleh benda tersebut. Karakter dalam bahan ini memiliki kurva histerisis 

yang sempit, dengan kondisi yang dapat dirasakan secara langsung adalah magnet 

yang diinduksi tidak meninggalkan medan magnet didalam bahan secara kontinyu 

dan kuat. Bahan ini memiliki karakter dengan permeabilitas awal yang tinggi dan 

koersivitas yang rendah. Material yang bersifat soft ferromagnetic, dapat 

mencapai magnetisasi jenuh dengan pemberian medan magnet dari luar yang 

relatif rendah, sehingga akan mudah untuk dimagnetisasi ataupun didemagnetisasi 

aplikasi yang lain dalam pemanfaatan magnet lunak ini banyak dipakai untuk 

membuat piranti elektromagnet seperti trafo, bel listrik dan relay.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian aplikasi magnet lunak sebagai pengunci magnetik 

(maglock) dengan sistem gelombang inframerah. Karakter magnet yang mudah 

dimegnetisasi dan dimagnetisasi ini yang akan digunakan sebagai panel pengunci 
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pintu yang kemudian akan dikembangkan dengan sistem penendali jarak jauh 

yang mengacu pada remot inframerah sebagai pengendalinya.   

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi desain prototype dan 

mekanisme gerak kunci dengan sistem magnet kendali jarak jauh dan karakterisasi 

devais yang sesuai untuk dapat mudah dikontrol. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan, komponen yang digunakan dan karakterisasi 

yang dilakukan hanya sebatas pada :  

1. Besi yang terdapat pada kern trafo, digunakan sebagai panel pengunci magnet 

yang bersifat magnet lunak.  

2. Karakterisasi elektromagnet, dengan mengukur jauh pendeknya magnet lunak 

dalam merespon panel besi lunak sebagai panel pengunci yang diberikan pada 

kuat arus bervariasi.  

3. Karaktrisasi respon, dengan melakukan pengujian respon inframerah yang 

diberikannya variasi pada dinding penghalang dan jarak untuk memberikan 

respon sistem pengontrol alat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Melakukan rancang bangun pengunci magnetik dengan kendali jarak jauh. 

2. Melakukan karakterisasi alat untuk dapat mudah dikontrol. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Pemanfaatan barang bekas magnet lunak yang didapatkan dari kern trafo dapat 

digunakan sebagai panel pengunci yang bersifat elektromagnet dan remot 

kontrol dari televisi dapat diaplikasikan sebagai kontrol saklar elektronik 

2. Memberi informasi bahwa hubungan magnet lunak, listrik dan sistem sensor 

dapat dikombinasikan sebagai devais pengembangan kajian dalam aplikasi 

bahan magnet. 

3. Memberi gambaran inovasi dalam pemanfaatan besi lunak pada trafo dan 

remot kontrol televisi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi disusun dan dibagi menjadi tiga bagian 

untuk memudahkan pemahaman tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan skripsi 

ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, bagian isi 

skripsi, dan bagian akhir isi skripsi.  

1. Bagian pendahuluan skripsi, terdiri dari halaman judul, sari (abstrak), halaman 

pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

daftar tabel, dan daftar lampiran.  
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2. Bagian isi skripsi, terdiri dari lima bab yang tersusun dengan sistematika 

sebagai berikut :  

BAB 1 Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi.  

BAB 2.  Landasan Teori, berisi teori-teori pendukung penelitian.  

BAB 3.  Metode Penelitian, berisi tempat pelaksanaan penelitian, alat dan 

bahan yang digunakan, serta langkah kerja penelitian 

BAB 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dibahas tentang 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.  

BAB 5.  Penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi memuat tentang daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dari penulisan skripsi.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Medan Magnet  

Medan magnet terbentuk dari gerak elektron, mengingat arus yang melalui 

penghantar merupakan arliran elektron, maka di sekeliling kawat tersebut akan 

ditimbulkan sebuah medan magnet. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub 

utara (U) dan kutub selatan (S). medan magnet dapat digambarkan dengan garis – 

garis gaya magnet yang disebut spektrum magnetik. Garis gaya magnetik 

didefinisikan sebagai garis khayal yang merupakan lintasan kutub utara magnet – 

magnet kecil apabila dapat bergerak bebas. Garis gaya magnetik selalu memancar 

dari kutub utara ke kutub selatan dan tidak pernah memotong, seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Garis medan magnet batang sederhana  

                                              (Sarepudin dkk,2009) 
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2.1.1 Medan magnet disekitar kawat berarus 

Salama abad ke delapan belas, banyak filsuf ilmu alam yang mencoba 

menemukan hubungan antara listrik dan magnet. Muatan listrik yang stasioner dan 

magnet tampak tidak saling mempengaruhi. Pada tahun 1820, Hans Christian 

Oersted (1777-1851) menemukan bahwa ketika jarum kompas diletakan di dekat 

kawat listrik, jarum menimpang saat kawat dihubungkan ke baterai dan arus 

mengalir. Sebagaimana telah di tunjukan, jarum kompas dapat dibelokan medan 

magnet. Apa yang ditemukan Oersted adalah bahwa arus listrik menghasilkan 

medan magnet.  

 

Gambar 2.2 Penyimpangan jarum kompas di dekat kawat berarus listrik. 

2.1.2 Medan magnet pada solenoida 

Sebuah kumparan kawat panjang yang terdiri dari banyak loop dinamakan 

solenoida. Medan magnet di dalam solenoida akan dipengaruhi oleh jumlah dari 

medan medan yang disebabkan arus pada setiap loop. Solenoida berlaku seperti 

magnet, salah satu ujung dapat dianggap kutub utara dan kutub lainya sebagai 
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kutub selatan, bergantung pada arah arus di loop – loop tersebut Garis gaya 

magnet di dalam kumparan didistribusikan secara merata dan parallel pada sumbu 

kumparan. Medan magnet diluar kumparan sangat lemah dan tidak uniform. 

Sebuah medan magnet uniform yang dihasilkan solenoida dengan panjang l yang 

mempunyai lilitan N dan arus I diberikan persamaan sebagai berikut. 

B  
      

 
     2.1 

Jika kita tentukan n = N/l merupakan jumlah loop persatuan panjang, maka. 

B             2.2 

dengan : 

B  = medan magnet (Wb/m
2
 atau Tesla

 
) 

µ0 = konstanta permeabilitas (4π x 10-
7
 T. m/A)  

N  = banyaknya lilitan pada solenoida 

I   = arus yang mengalir pada kawat (A) 

l   = panjang batang solenoid (m)   

 

Gambar 2.3 Medan magnet di sekitar bahan solenoida  

                                         (Sarepudin dkk,2009) 
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2.2 Flux magnet 

Fluks magnetik merupakan jumlah medan magnetik (garis gaya magnet) yang 

melewati luasan penampang tertentu dan dilambangkan dengan Ф (phi). Satuan 

fluks magnetik weber (Wb).  

 

= BA

Area

= BA COS

Are
a

a b

θ

 

Gambar 2.4 (a) fluks magnet yang menembus bidang secara tegak lurus 

           (b) fluks magnet yang menembus bidang sebesar sudut θ  

Induksi magnetik B dinyatakan sebagai kerapatan garis medan. Kerapatan 

garis medan didesinisikan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu 

bidang secara tegak lurus per satuan luas. Dengan menggunakan ungkapan 

kerapatan garis medan, nilai B pada sebuah titik tertentu dapat dinyatakan sebagai 

berikut : 

         2.3 

Persamaan 2.3 berlaku untuk medan magnet B yang tegak lurus pada 

bidang seperti pada gambar 2.4 a. Jika kerapatan garis gaya medan magnetnya 

membentuk sudut θ terhadap garis normal bidang seperti yang di tunjukan gambar 

2.4 b, persamaan fluks magnetik dinyatakan sebagai berikut: 
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             2.4 

dengan:  

Ф  = fluks magnet (Wb) 

B  = kerapatan garis magnet (Wb/m
2 
atau T)  

A = luas penampang (m
2
) 

θ = sudut antara medan magnet (B) dengan luas penampang (A)  

2.3 Gerak Gaya Magnet 

Gaya yang ditimbulkan oleh munculnya fluks magnetik pada rangkaian 

elektronika yang menghasilkan gerak magnet tersebut, dapat dinyatakan pada 

persamaan 2.5. 

 Fm          2.5 

Dengan memperhitungkan dimensi panjang dari sebuah bahan maka nilai dari 

kuat medan magnet, dapat dinyatakan pada persamaan 2.6. 

H  
   

 
     2.6  

dengan : 

N   = jumlah lilitan 

I  = kuat arus (ampere) 

H  = kuat medan magnet  
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l  = panjang lilitan (m) 

2.4 Induksi Magnetik 

Induksi elektromagnetik menjelaskan tentang suatu tegangan yang dapat 

diinduksikan ke dalam lilitan ketika garis gaya magnet memotong lilitan tersebut 

kemudian polaritas tegangan yang diinduksikan bergantung pada arah garis gaya 

magnet yang memotong llilitan. 

Konsep induktansi berlaku uga pada kumparan tunggal yang terisolasi. Jika 

arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubhanan fluks 

magnetik didalam kumparan dan ini akan menginduksi ggl pada arah yang 

berlawanan. GGL terinduksi ini melawan perubahan fluks (hukum Lenz), induksi 

magnetik ini lebih menyerupai ggl balik yang timbul pada motor. 

2.5 Sifat Kemagnetan Bahan  

Sifat magnet dari suatu bahan dipengaruhi oleh bilangan kuantum keempat 

yang dikenal sebagai bilangan kuantum spin (ms). Bilangan ini menunjukan dari 

gerak elektron mengelilingi inti atom. Spin elektron mempunyai nilai +1/2 jika 

elektron bergerak searah jarum jam, dan bernilai -1/2 jika elektron berlawanan 

arah jarum jam. Kontribusi gerakan elektron dalam atom saling berlawanan, ini 

akan menimbulkan suatu gaya yang disebut momen magnetik, dimana resultanya 

akan sama dengan nol. 

Berdasarkan sifat medan magnet atomis, bahan magnet dibedakan menjadi 

tiga golongan, yaitu diamagnetik, paramagnetik dan feromagnetik. 
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2.5.1 Diamagnetik 

Diamagnetik merupakan sifat universal dari atom karena terjadi gerakan 

elektron pada orbitnya mengelilingi nucleus. Elektron dengan gerakan seperti ini 

merupakan suatu rangkaian listrik dan dari hukum Lenz. Diketahui bahwa gerakan 

ini diubah oleh medan yang diterapkan bawah gerakan ini diubah oleh medan 

yang diterapkan sedemikan rupa sehingga menimbulkan gaya tolak. Konstribusi 

diamagnetik yang berasal dari elektron valensi kecil, tapi bilamana berasal dari 

kulit tertutup konstribusi sebading dengan jumlah elektron didalamnya dan 

dengan kuadrat radius orbit. 

Dalam kondisinya bahan diamagnetik terdiri atas atom atom atau molekul 

yang tidak memiliki dipol magnet permanen. Jika bahan tersebut berada didalam 

medan magnet, sehingga terinduksi momen dipol sedemikian rupa sehingga 

medan magnet dalam bahan lebih kecil daripada medan luar. 

2.5.2 Paramagnetik 

Setiap elektron berprilaku seperti magnet kecil dan dalam medan magnetik 

memiliki salah satu dari dua orientasi, yaitu searah atau berlawanan dengan arah 

medan, tergantung pada arah spin elektron terebut. Oleh karena itu, energi 

elektron berkurang atau bertambah dan dapat dipaparkan secara mudah dengan 

teori pita. Jadi apabila kita menganggap bahwa pita level enegi terbelah menjadi 

dua bagian dan masing masing bagian terdapat electron dengan sepin berlawanan, 

maka bila terdapat medan, eberapa electron akan mengubah keterikatan dari pita 
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yang satu ke pita yang lainya sampai kedua pita mempunyai level energi Fermi 

sama. Oleh kerena itu, jelas, bahwa pada keadaan ini jumlah elektron mengalami 

penurunan energi karena pengaruh medan melebihi jumlah elektron yang 

mengalami peningkatan energi, kondisi ini mendefinisikan paramagnetik, karena 

terdapat kelebihan spin tanpa pasangan yang menghasilkan resultan momen 

magnetik.  

2.5.3 Feromagnetik 

Kemampuan logam feromagnetik untuk memusatkan garis gaya medan 

yang diterapkan memiliki nilai praktis penting dan meski material seperti ini 

mengalami magnetisasi dan demagnetisasi dengan mudah. Kemudahan tersebut 

menentukan kegunaanya diberbagai bidang rekayasa. Material secara umum dapat 

diklasifikasikan sebagai magnet lunak (magnet sementara) atau magnet keras 

(magnet permanen). Perbedaan kedua tipe magnet tersebut, dapat dinyatakan pada 

gambar 2.5: 

 

Gambar 2.5 Kurva B(H) untuk (a) magnet lunak dan (b) magnet keras 

    (Taufik dkk,2012) 

a b 
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2.6 Mikrokontroler Arduino 

Mikrokontroler merupakan komputer kecil dengan satu sirkuit terintegrasi 

yang terisi inti prosesor, memori dan program yang sesuai. sebagai suatu 

terobosan teknologi mikrokontroler dan mikrokomputer, hadir memenuhi 

kebutuhan pasar (market need) dan teknologi baru. Sebagai teknologi baru, yaitu 

teknologi semi konduktor dengan kandungan transistor yang lebih banyak namun 

hanya membutuhkan ruang kecil serta dapat diproduksi secara massal (dalam 

jumlah banyak) sehingga harga menjadi lebih murah (dibandingkan 

mikroprosessor). Sebagai kebutuhan pasar, mikrokontroler hadir untuk memenuhi 

selera industri dan para konsumen akan kebutuhan dan keinginan alat-alat bantu 

dan mainan yang lebih canggih serta dalam bidang pendidikan Bagian penting 

dari mikrokontroler berisi prosesor (yang mana komputer miliki) dan memori, dan  

sesuatu pin masukan dan keluaran untuk dikontrol.  

Sejak projek Arduino dimulai tahun 2005 lebih dari 150.000 papan terjual 

mendunia. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing 

yang bersifat open source. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata “platform” di 

sini adalah sebuah pilihan kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah 

alat pengembangan, tetapi ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa 

pemrograman dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE 

adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-
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compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory mikrokontroler. 

Ada banyak projek dan alat-alat dikembangkan oleh akademisi dan profesional 

dengan menggunakan Arduino, selain itu juga ada banyak modul-modul 

pendukung (sensor, tampilan, penggerak dan sebagainya) yang dibuat oleh pihak 

lain untuk bisa disambungkan dengan Arduino. Arduino berevolusi menjadi 

sebuah platform karena arduino menjadi pilihan dan acuan bagi banyak praktisi. 

Komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah mikrokontroller 8 

bit dengan merk ATmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. 

Berbagai papan Arduino menggunakan tipe ATmega yang berbeda-beda 

tergantung dari spesifikasinya, sebagai contoh Arduino Uno menggunakan 

ATmega328 sedangkan Arduino Mega 2560 yang lebih canggih menggunakan 

ATmega2560.  

Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam 

sebuah mikrokontroler, pada gambar berikut ini diperlihatkan contoh diagram 

blok sederhana dari mikrokontroler ATmega328 (dipakai pada Arduino Uno). 
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Gambar 2.6 (a) Arduino Uno (b) diagram sistem arduino uno  

                                    (Djuandi.2011) 

Blok-blok yang terdapat pada Gambar 2.6 dapat  dijelaskan sebagai berikut: 

 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) adalah antar muka 

yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan 

RS-485. 

 2KB RAM pada memory kerja bersifat volatile (hilang saat daya dimatikan), 

digunakan oleh variable-variabel di dalam program. 

 32KB RAM flash memory bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan 

program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash memory juga 

menyimpan bootloader. 

Bootloader adalah program inisiasi yang ukurannya kecil, dijalankan oleh 

CPU saat daya dihidupkan. Setelah bootloader selesai dijalankan, berikutnya 

program di dalam RAM akan dieksekusi. 

 1KB EEPROM bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan data yang 

tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada papan Arduino. 

 Central Processing Unit (CPU), bagian dari microcontroller untuk 

menjalankan setiap instruksi dari program. 

 Port input/output, pin-pin untuk menerima data (input) digital atau analog, dan 

mengeluarkan data (output) digital atau analog. 

2.7 Relay 
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Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 

komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnet 

(coil) dan mekanikal (seperangkat kontak saklar/switch). Relay menggunakan 

prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus 

listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih 

tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 V dan   

50 mA mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) 

untuk menghantarkan listrik 12 V 2 A. 

2.8 Sinar Infra Merah 

Cahaya inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan 

spektroskop cahaya maka radiasi cahaya inframerah akan terlihat pada spektrum 

elektromagnet dengan panjang gelombang diatas panjang gelombang cahaya 

merah. Radiasi inframerah memiliki panjang gelombang antara 700 nm sampai 1 

mm dan berada pada spektrum berwarna merah. Hal ini nampak pada spektrum 

gelombang elektromagnetik yang ditunjukan pada Gambar 2.6. 

10
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10 10 10 10

1010101010
7 10 15 18 21
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infrared
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light

Ultraviolet
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Gambar 2.7  Spektrum gelombang elektromagnetik  

  (Narayana,2015) 
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Sinar inframerah memiliki banyak fungsi dalam manfaat penggunaanya, 

misalnya sebagai kontrol televisi, radio, dvd ataupun barang elektonik lainya. 

Bahkan teknologi dari pemanfaat sinar inframerah ini digunakan sebagai radar 

dan detektor.  

Prinsip kerja dari sinar inframerah adalah sistem pemberi (sinar yang 

dipancarkan) dan receiver yang diterima harus memiliki frekuensi yang sama. 

Sinar inframerah yang ditembakan akan diterima receiver yang sinar ditrima akan 

dijadikan dalam data biner yang selanjutnya akan diproses oleh mikrokontroler 

sesuai fungsi yang digunakan.komponen yang dapat menerima inframerah ini 

merupakan komponen yang peka cahaya yang dapat berupa diode (photodiode) 

atau transistor (phototransistor). Komponen ini akan mengubah energi cahaya, 

dalam hal ini energi inframerah, menjadi pulas – pulsa sinyal listrik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dan karakterisasi sistem alat ini dilakukan di Laboratorium 

Kemagnetan bahan Jurusan Fisika Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. 

3.2 Alat dan Bahan  

A. Alat 

1. Neraca Ohaus 

2. Rheostart 

3. Catudaya Pudak 

4. Multimeter  

5. Gunting 

6. Mistar 

7. Solder 

8. Penggulung kawat 

B. Bahan 

1. Besi Lunak dari Kern 

Trafo 

2. Perekat Hi-Q 

3. Tembaga 0.5 mm 

4. Koker 

5. Kertas Prespan 

6. Arduino Uno R3 

7. Project Board 

8. PCB 

9. Kabel 
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3.3 Langkah Kerja  

3.3.1 Perancangan Maglock 

Pembuatan sistem kendali mekanik ini, disusun dari batang kunci, 

solenoid dan pegas sebagai satu sistem unit. Tahap pertama dalam perancangan 

maglock ini adalah perakitan bahan besi lunak menjadi sebuah batang kunci. 

Didesain dengan bentuk balok yang berdimensi 0.8 cm x 0.9 cm x 8 cm dan 

disusun dari kren trafo I yang direkatkan dengan lem Hi-Q.  

Tahap selanjutnya adalah pembuatan solenoid. Dengan melilitkan kawat 

tembaga berdiameter 0.5 mm pada koker berbahan isolator berdimensi 1.3 cm x   

5.8 cm yang dilakukan secara rapi dan rapat. Solenoid ini memiliki tipe multilayer 

dimana dalam setiap layer ditambahkan kertas prespan. 

Tahap akhir dalam perancangan maglock ini adalah pembuatan pegas. 

Dibentuk dari kawat baja berdiameter 0.4 mm ,0.5 mm 0.7 mm, 1 mm, dan 1.4 

mm dengan desain conical. Karena pegas memiliki sifat yang lentur, karakter 

pegas ini didesain dan difungsikan sebagai pengembali keadaan ketika arus dalam 

solenoid tidak mengalir.  

3.3.2 Perancangan Sistem Kendali Berbasis Mikrokontroler 

Sistem kendali pembuatan maglock ini, mengunakan mikrokontroler 

Arduino Uno R3 yang dilengkapi dengan relay dan sensor inframerah. Untuk 

mengaktifkan sistem kendali tersebut harus diinjeksikan suatu program dalam 

platform Arduino. Program ini dibuat dengan menggunakan software Arduino 
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versi 1.1. Perangkat ini dapat diaktifkan dengan menghubungkan sumber tegangan 

sebesar 5 V dengan port USB atau 9-12 V dengan port jack power arduino. 

3.4 Alur Penelitian 

Tahapan penelitian diperlukan sebagai bentuk langkah untuk mencapai tujuan 

dan target yang diinginkan dalam penelitian. Adapun tahapan penelitian sebagai 

berikut : 

 

Mulai

Pesriapan Alat dan Bahan

Pemrograman

Rangkai arduino uno
infrared kit, relay modul

Selesai

 

Gambar 3.1 Skema sistem mikrokontroler 
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Gambar 3.2 Skema pembuatan maglock 
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Remot Inframerah

Tidak
Jika remote ditekan = 2

Pintu Terbuka

Objek Masuk

Remot Inframerah

Jika remote ditekan = 2

Pintu Tertutup

Tidak

ya

ya

Start

Selesai

 

Gambar 3.3 Diagram alir sistem kunci magnetik 
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3.5 Karakterisasi Hasil 

Untuk mendapatkan hasil produk yang baik, dilakukukanlah bebrapa tahap 

pengujian. Tahapan pengujian dari pembuatan kunci magnetik ini adalah 

pengujian pegas, pengujian sistem maglock, dan pengujian respon receiver 

infared. Pengujian pegas didasari dengan hukum Hook. Lima sampel pegas ini 

diuji dengan menggunakan statif dan bandul bermassa 100 gram. Pergeseran 

simpangan yang diperoleh menentukan nilai kontanta pegas pada masing – 

masing sampel. Maglock dikarakterisasi dengan menggunakan catudaya 

pudak 12 V 5 A dan reostart. Reostart yang mempunyai fungsi sebagai 

pengendali hambatan ini akan disambungkan dengan catudaya. Semakin besar 

hambatan yang diberikan, semakin kecil arus yang mengalir dan berlaku 

sebaliknya. Berpengaruhnya besar arus ini akan menjadi sumber pembangkit 

medan magnet dalam solenoid.  Dalam pengujian maglock ini memberikan 

hubungan antara kuat arus yang mengalir pada solenoid dan pegas yang 

termampatkan. 

 Sensor inframerah yang telah ditransmisikan dan ditangkap oleh receiver 

akan dipengaruhi oleh densitas bahan dan ketebalan suatu bahan. Dengan 

menggunakan benda yang berdensitas 70,28 Kg/m
3
 dan variasi jarak dan 

ketebalan benda akan ikut terpengaruh, dan dari hal ini pengambilan data 

dapat dilaksanakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Maglock 

Aplikasi besi lunak sebagai sistem pengunci magnetik dengan sistem kontrol 

jarak jauh telah dibuat dengan hasil yang cukup baik. Dengan menggunakan 

bahan besi lunak yang terdapat dalam kern trafo yang selanjutnya disusun 

berbentuk balok dan difungsikan sebagai batang kunci. Sistem penggerak 

mekanik kunci yang menggunakan solenoid sebagai penarik batang kunci dan 

pegas sebagai pengembali keadaan awal dapat bergerak cukup efisien. Dipadu 

dengan mikrokontroler arduino dan sistem kontrol inframerah piranti maglock ini 

menunjukan kesan futuristic. 

 

Gambar 4.1 Perangkat sistem maglock 

Perancangan maglock ini diawali dengan pembuatan sistem mekanik dari 

sebuah panel kunci. Pembuatan ini dimulai dengan pemilihan bahan besi lunak, 

kawat tembaga, koker dan pegas. Kern trafo yang berbentuk I dan memiliki 

dimensi 0.8x 5cm dan bahan yang bersifat soft feromagnetik dimanfaatkan sebagai 

Spesifikasi alat : 

Sumber tegangan  : 220 V 

Sistem kontrol       : Infrared 

Maksimal kontrol  : 5 meter 

Mikrokontroler      : Arduino Uno 

Sistem relay            : Modul 2 Ch 

Dimensi                   : 10x18x3.5 cm 
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batang kunci. Dengan menyusun kern trafo I tersebut berbentuk balok yang 

direkatkan dengan perekat Hi-Q berdaya rekat kuat sampai memenuhi ukuran, 

massa dan kekuatan yang diinginkan. Penggunaan besi lunak sebagai batang kunci 

ini karena bahan yang digunakan mempunyai sifat magnet yang dapat 

dimagnetisasi dan demagnetisasi dengan mudah. 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan solenoid. Solenoid tersebut dibuat 

menggunakan kawat tembaga yang memiliki diameter 0.5 mm. Proses 

pembuatanya dilakukan dengan melilitkan 720 kawat tembaga pada sebuah koker 

yang berdiameter 1.3 cm dan panjang 5.8 cm. Banyak sedikitnya lilitan dalam 

solenoid akan menghasilkan nilai medan magnet yang berbeda. Semakin banyak 

lilitan maka semakin besar pula besar medan magnet dan semakin kecil lilitan 

semakin kecil pula nila besar medan magnet. Besar kecilnya medan magnet juga 

dipengaruhi oleh arus yang dialirkan dalam kawat melingkar tersebut. Dalam hal 

ini solenoid merupakan bagian utama dari bagian elektronik yang memiliki tujuan 

untuk mengunci (Sivarao dkk,2012). 

Tahapan akhir dari sistem kerja maglock adalah pembuatan pegas. Pegas 

merupakan suatu benda yang memiliki sifat elastis atau lentur (Paulia,2008). 

Pegas yang memiliki sifat meregang dan merapat ini dimanfaatkan sebagai 

penarik atau penekan besi lunak sebagai pengait kunci. Pada tahap ini, lima buah 

pegas dibuat dengan nilai kontanta yang berbeda - beda. Ada beberapa faktor yang 

akan mempengaruhi nilai konstanta pegas. Hasil penelitian Setiawan dan Sutarno 

(2011) menunjukan bahwa nilai konstanta pegas dipengaruhi oleh jenis bahan 

pegas, jumlah lilitan pegas, dan diameter pegas. Dengan memperhitungkan faktor 

yang akan ikut mempengaruhi konstata pegas sederhana yang akan dibuat maka 
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dipilihlah diameter kawat sebagai variasi yang akan mempengaruhi nilai 

konstantanya dan material bahan dan prelakuan benda dilakukan secara sama. 

Setelah pegas dibuat dan kemudian diuji dengan menggunakan hukum Hooke 

didapatkan 5 sampel pegas yang memiliki konstanta yang berbeda. Adapun hasil 

perhitungan konstanta pegas dapat dilihat pada Tabel 4.1 :  

Tabel 4.1 Sampel kontanta pegas 

NO Sampel 

Diameter kawat 

(mm) 

Nilai Konstanta 

( N/m ) 

1 Sampel A 0.4 44.5 

2 Sampel B 0.5 75.3 

3 Sampel C 0.7 98 

4 Sampel D 1.0 140 

5 Sampel E 1.4 198 

 

Dari Tabel 4.1 dinyatakan bahwa, semakin besar diameter pegas semakin 

besar nilai konstanta yang didapatkan. Konstanta pegas dipengaruhi oleh besarnya 

diameter yang dimiliki kawat. Semakin besar diameter kawat yang digunakan 

semakin sulit juga benda bersikap elastis. Hal ini diperkuat dengan percobaan 

yang dilakukan pada setiap pegas yang memiliki diameter berbeda , dengan 

memberikan gaya yang sama maka didapatkan simpangan yang berbeda. Semakin 

besar diameter kawat yang digunakan semakin kecil simpangan yang didapatkan. 

4.2 Uji Kendali Maglock 
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Maglock yang telah disusun memiliki bagian –bagian dengan fungsi berbeda. 

Dalam perancangan sistem kendali maglock ini, langkah selanjutnya adalah 

memperhitungkan hasil – hasil yang mempengaruhi efektifitas gerak seperti massa 

kunci dan gaya gesek antara pengait kunci dengan koker solenoid. Keadaan awal 

maglock diseting dalam keadaan terkunci, yang berarti kondisi pegas dan solenoid 

tidak diberikan gaya pembangkit. Adapun ilustrasi maglock dapat diliihat pada 

Gambar 4.2. 
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m
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x
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Batang Kunci

Solenoid

Pegas

 

 

Gambar 4.2 Skema piranti maglock 

 Ketika arus mengalir pada solenoid tersebut maka medan magnet akan 

bangkit, dimana kondisi besi lunak akan tertarik dan pegas termampatkan. Hal ini 

mengilustrasikan bahwa kondisi maglock adalah membuka.  

Maglock yang memiliki tiap bagian fungsi yang saling terkait tersebut 

kemudian diuji. Dengan menggunakan catudaya bertegangan 12 V dan berarus 

maksimal 5 A akan menguji hubungan antara pegas dan arus yang mengalir pada 

solenoid. Dari percobaan yang dilakukan, didapatkan bahwa. 
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Gambar 4.2 Hubungan kuat arus terhadap perubahan pegas termampat 

Dari Gambar 4.2 didapatkan hubungan antara arus dan pegas yang 

termampatkan. Dengan lima sampel pegas yang digunakan, konstanta pegas 

berpengaruh terhadap besarnya arus yang mengalir pada solenoid. Gambar 4.2 

didapatkan semakin besar arus yang mengalir pada solenoid semakin besar pula 

pegas yang termampatkan dan semakin besar nilai dari konstata pegas yang 

digunakan semakin kecil pula pegas yang temampatkan. Dengan data yang 

diperoleh dipilihlah pegas yang berkonstanta 75.3 N/m dalam penyusunan 

maglock. Hal ini dikarenakan pegas yang memiliki kontanta 44.5 N/m memiliki 

keadaan fisik yang sangat rentan terhadap guncangan dan tekanan untuk apikasi 

penguncian dan kontanta pegas pada sampel lainya didapatkan rentang pegas yang 

termampatkan terlalu kecil. 
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4.3 Sistem Kontrol   

Sistem kendali pengunci elektronik jarak jauh ini berbasis pada 

mikrokontroler  Arduino uno R3. Arduino uno dipilih untuk memenuhi kebutuhan 

perangkat kerja yang di inginkan. Kapastias dari ram dan rom yang memberikan 

respon yang cukup cepat dalam mengakses ini dipilih. Modul relay yang berfungsi 

sebagai saklar elektronik ini akan dikendalikan oleh inframerah yang ditangkap 

oleh receiver. Dengan meletakan pin – pin sesuai fungsi pin yang dimilikinya dan 

kemudian dilakukanlah pemrograman. Pemrograman ini menggunakan program 

dari Arduino seri 1.6. Bahasa yang digunakan dalam pemrograman ini adalah 

Bahasa C dan fungsi yang dilakukan menggunakan fungsi if else. Fungsi ini 

memberikan sistem kerja, jika ditekan (penekanan pertama) tombol 2 maka relay 

dalam keadaan aktif dan  dan jika ditekan (penekanan kedua) tombol 2 maka rela 

dalam keadaan off. Dimana relay memiliki fungsi sebagai switch elektronik 

(Kamelia dkk,2014). 

Pengujian yang dilakukan pada sistem relay juga dilakukan guna mengetahui 

sistem saklar elektronika dalam rangkaian sistem mikrokontroler yang dibangun. 

Dalam pengujainya didapatkan, bahwa ; 

Tabel 4.2 Data pengambilan tegangan pada relay dan IR 

No Tegangan Indikator Keterangan 

1 40 mV LED Nyala Saklar Off 

2 4.8 V LED Padam Saklar On 

 

Dari Tabel 4.2 menunjukan bahwa sistem saklar elektronik yang terbangun 

dalam sistem mikrokontroler tersebut bersistem aktif high. Dimana dalam keadaan 
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tegangan rendah (40mV), relay dalam keadaan off atau arus dari sumber eksternal 

sebesar 12 V 5 A terputus dan arus dari sumber eksternal akan mengalir, dimana 

kondisi tegangan dalam rangkaian relay 4.8 V. Kondisi indikator LED menyala 

dan padam berhubungan dengan Vcc dari rangkaian modul relay. 

Penggunan inframerah banyak digunakan dalam sistem kontrol jarak jauh. 

Remot tv merupakan salah satu device pengendali jarak jauh berbasis inframerah, 

dengan menggunakan remot tv frekuensi pancaran yang didapatkan dalam kondisi 

stabil, hal ini memberikan dampak yang cukup efisien karena tidak membutuhkan 

penekanan yang berbeda dalam setiap satu tombol. Mengacu pada penelitian 

sebelumnya yang membawakan kit remot memiliki kondisi penekanan yang 

berbeda dalam satu tombol akan memiliki frekuensi yang berbeda pula. Hal ini 

menjadikan kit inframerah tidak efektif karena harus merasakan tekanan pada 

frekuensi yang sama untuk mengaktifkan dan mematikan relay.  

Pengujian yang dilakukan dalam sistem kontrol jarak jauh ini adalah pengaruh 

ketebalan benda dengan densitas yang sama memiliki respon yang berbeda. Bahan 

kertas dipilih untuk menjadi obyek penghalang dari penembakan inframerah 

kepada receiver yang memiliki densitas, ketebalan dan kepadatan tertentu. Hal ini 

memberikan sedikit gambaran bahwa sinar inframerah dapat merespon dengan 

syarat kepadatan bahan tertentu. Data yang diperoleh dari pengukuran antara 

pengaruh ketebalan terhadap respon inframerah ini, ditunjukan pada Tabel 4.3. 
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Table 4.3 : Respon receiver terhadap penghalang 

Jumlah 

lembar kertas 
5 10 15 20 25 30 35 

Ketebalan 0.07cm 0.14cm  0.21cm   0.28cm  0.35cm 0.42cm   0.49cm 

No 
x 

(cm) 
Keterangan   

1 20 respon respon respon respon respon respon tidak 

2 40 respon respon respon respon respon respon tidak 

3 60 respon respon respon respon respon respon tidak 

4 80 respon respon respon respon tidak tidak tidak 

5 100 respon respon respon respon tidak tidak tidak 

6 120 respon respon tidak tidak tidak tidak tidak 

7 140 respon respon tidak tidak tidak tidak tidak 

8 160 respon respon tidak tidak tidak tidak tidak 

9 180 respon respon tidak tidak tidak tidak tidak 

10 200 respon tidak tidak tidak tidak tidak tidak 

11 220 respon tidak tidak tidak tidak tidak tidak 

12 240 respon tidak tidak tidak tidak tidak tidak 

13 260 respon tidak tidak tidak tidak tidak tidak 

14 280 respon tidak tidak tidak tidak tidak tidak 

15 300 respon tidak tidak tidak tidak tidak tidak 

16 320 respon tidak tidak tidak tidak tidak tidak 

17 340 respon tidak tidak tidak tidak tidak tidak 

18 360 tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak 
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Dari Table 4.3 menunjukan sebuah respon receiver yang ditembakan oleh 

inframerah dengan penghalang kertas yang memiliki densitas 70.28 Kg/m
3
 

dan faktor ketebalan kertas yang digunakan. Semakin tebal suatu benda yang 

mengalangi sinar inframerah berjalan maka respon yang ditangkap oleh 

receiver semakin kecil. Ketebalan suatu benda ini dipengaruhi oleh komposisi 

partikel yang semakin padat. Semakin padat dan tebal suatu bahan dalam 

penembakan sinar inframerah semakin kecil pula respon yang ditangkap oleh 

receivernya. Pada dasarnya inframerah yang ditembakan disarankan tidak ada 

penghalang dari suatu benda terhadap receiver. Oleh karena itu penggunaan 

inframerah dalam alat – alat elektronik yang dibuat sebagai pelindung dari 

receiver adalah benda yang bersifat transparan, seperti benda berbahan plastik 

atau kaca. Dari data pengujian daya tembus radiasi inframerah obyek terhadap 

penghalang oleh Otomo dan Wildan (2013), data yang diperoleh menujukan 

bahwa penghalang dengan kertas putih satu lembar dapat memberikan respon 

sinyal sedangkan pada kertas kardus yang memiliki tebal 3 mm receiver tidak 

merespon hal ini menujukan bahwa sinar merah yang dikenai oleh penghalang 

kertas yang memiliki ketebalaan akan mempengaruhi respon sinyal. Sinyal 

inframerah tidak dapat metransmisikan melewati tembok atau dari sudut, 

dimana kamu membutuhkan garis lurus untuk mencoba mengontrol (Diarah 

dkk,2014). Hal ini dikarenakan inframerah ditangkap secara langsung oleh 

sebuah photodiode dengan range frekuensi tertentu yang akan diubah menjadi 

data digital untuk mengaktifkan sistem yang lain. Hal ini berbeda dengan 
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konsep wireless yang memiliki frekuensi yang tinggi dengan respon yang 

diberikan adalah penguatan sinyal. Penggunaan infrmerah sebagai kontrol 

merujuk pada suatu kategori panjang sinar pada cahaya. Inframerah 

merupakan sebuah cahaya yang memiliki panjang gelombang 700 nm – 1 nm. 

Dalam penggunaannya, inframerah dikembangkan dengan pancaran 

radiasinya, yang akan ditembakan ke protodiode hal ini layaknya sebuah 

cahaya yang ditembakan oleh suatu receiver dan kemudian direspon sebagai 

data digital atau respon gerak lainya. Berbeda dengan wireless, pengembangan 

konsep ini didasarkan akan pemancaran gelombang radio yang memiliki 

frekuensi yang lebih tinggi dari inframerah dan bukan bersikap sebagai laju 

sinar. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil ekperimen yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut 

1. Telah berhasil dibuat pengunci magnetik (maglock) yang terbuat dari besi 

lunak dari inti besi trafo, solenoid 720 lilitan yang memiliki diameter 

kawat tembaga 0.5 mm, dengan pegas berkonstanta 75,3 N/m yang 

berbasis mikrokontroler Arduino Uno R3 yang dikotrol remote 

inframerah. 

2. Pengujian maglock yang dilakukan didapatkan bahwa semakin besar arus 

yang mengalir dalam solenoid semakin besar pula pegas termampatkan, 

hal ini mengilustrasikan bahwa medan magnet yang dihasilkan semakin 

besar pula, dan hal itu berlaku sebaliknya. Variasi diameter pada 

pembuatan pegas secara sederhana didapatkan semakin besar diameter 

kawat yang digunakan semakin besar pula nila dari konstanta pegas yang 

dihasilkan, hal ini dikarenakan semakin besar diameter kawat semakin 

kecil pula simpangan pegas. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan 

bahwa relay berkondisi aktif high, dengan tegangan 4.8 V yang berarti on 

dan 0.40 mV yang berarti off.  
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5.2 Saran  

Mengacu pada hasil ekperimen diatas, penelitian ini masih perlu untuk 

disempurnakan. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya disarankan : 

1. Perangkat besi lunak yang digunakan sebagai batang kunci yang tersusun 

oleh lembaran inti besi pada trafo sebaiknya berbentuk batang 

silinder/balok padatan agar memiliki kuat tekan yang lebih baik. 

2.  Besar arus yang mengalir pada solenoid tidak disarankan pada keadaan 

aktif dengan janga waktu yang lama (±2 jam) karena hal ini akan 

membakar koker. 

3. Perlu dilakukan optimalisasi perangkat maglock dan sistem mikrokontoler 

dengan dimensi yang lebih kecil, daya respon yang stabil dan daya listrik 

yang lebih efisien. 
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Lampiran 1 Desain skema sistem kerja

 



44 
 

 
 

Lampiran 2 Koding Arduino IDE 

 

#include <IRremote.h> 

#include <IRremoteInt.h> 

int RECV_PIN = 11; 

String IRButton1 = "40BD00FF"; 

String IRButton2 = "40BD807F"; 

const int RELAY1 = 8; 

const int RELAY2 = 9; 

IRrecv irrecv(RECV_PIN); 

decode_results results; 

String BUTTONPRESSED; 

int button1 = 0; 

int button2 = 0; 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  irrecv.enableIRIn(); // Start the 

receiver 

  pinMode(RELAY1, OUTPUT); 

  pinMode(RELAY2, OUTPUT); 

} 

void loop(){ 

  if (irrecv.decode(&results)) { 

     Serial.println(results.value, HEX); 

     BUTTONPRESSED = 

String(results.value, HEX); 

BUTTONPRESSED.toUpperCase(); 

 Serial.print("BUTTONPRESSED"); 

  Serial.println(BUTTONPRESSED); 

//delay(1000); 

//button 1 

    if (BUTTONPRESSED == 

IRButton1){ 

      if (button1 == 0){ 

        button1 = 1; 

      } 

      else 

         button1 =0; 

      if (button1 == 1){ 

        digitalWrite(RELAY1, HIGH); 

      } 

      else 

        digitalWrite(RELAY1, LOW); 

    } 

//button 2 

    if (BUTTONPRESSED == 

IRButton2){ 

      if (button2 == 0){ 

        button2 = 1; 

      } 

      else 

         button2 =0; 

      if (button2 == 1){ 

        digitalWrite(RELAY2, HIGH); 

      } 

      else 

        digitalWrite(RELAY2, LOW); 

     } irrecv.resume(); //  

Receive the next value 



 

   
 

Lampiran 3 Dokmentasi alat 

 

 

Rotator Solenoid        Rheostart 

Catudaya 12 V 5 A         Koneksi Pin arduino, relay dan IR 

  

 

 

 

 

Reciver Infrared          Maglock 
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Produk sistem mikrokontroler  Pelilitan kawat tembaga 

 

Pegas yang di produksi 
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