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ABSTRAK

Haryanto. 2007. ”Kendali motor pompa berdasarkan ketinggian air dengan
sensor elektroda”. Tugas Akhir. Diploma III Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Negeri Semarang.

 Kendali motor pompa berdasarkan ketinggian air dengan sensor elektroda
berbasis Mikrokontroler AT89S51 merupakan suatu peralatan yang berfungsi
untuk mengendalikan suatu perangkat yang digunakan untuk mengatur motor
pompa dalam mengisi bak berdasarkan ketinggian air
 Tujuan yang hendak dicapai adalah merakit dan menguji sistem otomatis
elektronik pengatur batas ketinggian air pada bak. Manfaat alat yang didapat dari
perakitan alat ini adalah : Memudahkan konsumen atau pemakai dalam pengisian
air pada bak karena dalam pemenuhan akan kebutuhan tersedianya air tetap selalu
terjaga, sebab pengoperasian alat hanya sekali tanpa harus menghidupkan pompa
berulang-ulang.
 Desain (software) meliputi pemrograman mikrokontroler AT89S51
dengan program ALDS dan ISP 8951. Desain rangkaian meliputi perakitan
masing-masing blok rangkaian dari rangkaian sensor, driver pompa, minimum
sistem AT89S51. Pengujian rangkaian meliputi pengujian perangkat yang dibuat,
yaitu mengukur tegangan saat ketinggian mencapai titik minimal (sensor bawah)
dan titik maksimal (sensor atas).
 Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan memperhatikan keadaan pada
setiap sensor yang terdapat dalam bak penampung air yang dikendalikan dengan
Mikrokontroler AT89S51, apabila kedua sensor dalam keadaan tidak menyentuh
air maka pompa akan bekerja, dan ketika kedua sensor menyentuh air maka
pompa tidak bekerja, tetapi jika kedua sensor dalam keadaan yang berbeda maka
pompa tidak bekerja.
 Untuk mengetahui Persentase tingkat keberhasilan, maka dapat
diperlihatkan dengan perbandingan banyaknya percobaan dengan jumlah hasil
percobaan yang berfungsi, sehingga akan diperoleh rata-rata tingkat keberhasilan.
 Simpulan dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan suatu alat pengisi
bak secara otomatis berbasis mikrokontroler AT89S51 dengan sensor elektronis
sehingga dapat diaplikasikan sebagai pengatur batas ketinggian air dengan tipe
digital. Saran dari penelitian ini adalah penambahan program untuk menampilkan
bilangan pecahan sehingga pengukuran akan lebih teliti, dan penggunaan display
LCD agar bisa langsung ditampilkan batas ketinggian airnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika semakin luas dipergunakan dalam

peralatan, mulai dari peralatan yang sangat canggih sampai dengan peralatan yang

sederhana, bahkan sampai dengan pekerjaan sehari-hari yang biasa dilakukan

dirumah. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya peralatan elektronika yang

bekerja secara otomatis yang digunakan khusus untuk kalangan rumah tangga,

misalnya aktifitas dalam menyalakan dan mematikan motor pompa.

Air merupakan kebutuhan hidup sehari-hari, ketika air yang dipompa dan

ditampung dalam bak air, manusia hanya menghidupkan pompa ketika bak air

kosong dan mematikan pompa ketika bak air penuh. Pekerjaan rutin seperti ini

sangatlah membosankan, hal tersebut sebenarnya dapat bekerja atau beroperasi

tanpa bantuan manusia, sehingga perlu diciptakan atau dibuat suatu alat yang

dapat mengatur sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut, tanpa

membutuhkan bantuan manusia untuk mengoperasikannya.

Pengendali otomatis yang digunakan pada rumah tangga biasanya

mengunakan sistem mekanis yang konvensional, seperti pengaturan suhu pada

lemari es, pengatur otomatis pada setrika listrik dan penanak nasi. Penggunaan

sistem otomatis mekanis mudah terjadi kesalahan atau tidak berfungsinya alat

karena disebabkan oleh beberapa fakor diantaranya yaitu cara penggunaan,

penempatan alat, masa pakai, cuaca, dan sebagainya. Sehingga diperlukan
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perawatan yang khusus pada alat tersebut, sistem kendali elektronika dapat dibuat

dan diterapkan secara otomatis yang dapat mereduksi beberapa kekurangan

tersebut. Penerapan rangkaian elektronik akan mampu memberikan tingkat

keamanan dan daya guna yang tinggi, serta dapat memberikan hasil yang lebih

baik bila dibandingkan dengan sistem manual ataupun mekanis yang telah ada.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada umumnya alat otomatis mekanis menggunakan pelampung yang

terkait pada saklar pengontrol yang terletak di atas tangki air. Jika pelampung

yang terkait tersebut mengapung di atas air dan melewati batas atas pengisian,

maka secara otomatis saklar yang ditempatkan di atas tangki akan memutus arus

listrik yang mengalir ke pompa air. Jika air yang ada di dalam tanki tersebut

berkurang sehingga pelampung yang terkait tersebut menggantung atau tidak

mengapung di atas air, maka pelampung akan menarik saklar yang akan

mengaktifkan motor pompa dan seterusnya.

Secara sekilas sistem tersebut cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga pada umumnya. Sebenarnya masih terdapat banyak kendala pada

sistem mekanis ini, diantaranya adalah mempunyai toleransi yang besar, tidak

aman, mudah rusak, daya gunanya dipengaruhi oleh cuaca dan waktu, tidak akurat

dan mudah terjadi korosi. Sistem pensaklaran elektronis diharapkan mampu

mereduksi kekurangan-kekurangan pada sistem mekanis. Alat yang dirancang

dapat bekerja secara otomatis dan aman digunakan karena menggunakan

rangkaian yang terpisah secara langsung dengan jaringan listrik PLN, dan biaya
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pembuatan juga ringan, sehingga dapat digunakan dikalangan menengah

kebawah, yang sesuai dengan konsep teknologi tepat guna.

1.3 Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka akan

dibatasi permasalahan penelitian sebagai berikut : penelitian ini dilakukan untuk

mengatur atau mengendalikan motor pompa dengan mengunakan sistem

pensaklaran otomatis pada mikrokontroler AT89S51 yang memanfaatkan sifat

konduktivitas air, agar didapatkan kemudahan dalam mengatur tempat penampung

air dan selalu tetap terjaga isinya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat dirumuskan masalah-

masalah yang pokok adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah, rancangan sistem pengaturan otomatis secara elektronik

yang dapat diterapkan pada motor pompa air dengan menggunakan sensor

elektronis ?

2. Apakah penggunaan sistem pengaturan otomatis elektronik ini lebih baik

bila dibanding dengan penggunaan sistem kendali secara manual ?
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1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan menguji sistem otomatis

elektronik pada motor pompa air agar dapat memperbaiki kinerja sistem yang

telah ada sebelumnya.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Tersedianya alat otomatis elektronik yang sederhana, mudah, efisien dan

dapat diproduksi secara masal dan sebagai pengembangan alat otomatis yang

masih menggunakan sistem mekanis.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Mikrokontroler

Sebelum mengetahui secara umum tentang mikrokontroler, sangatlah

penting untuk mengetahui perbedaan antara mikrokomputer, mikrokontroler, dan

mikroprosesor . Suatu mikroprosesor adalah bagian dari Central Prosessing Unit

(CPU) dari sebuah komputer, tanpa memori, I/O, dan peripheral yang dibutuhkan

oleh sebuah sistem lengkap. Sebagai contoh adalah 8088 dan 80X86 adalah

sebuah mikroprosesor. Untuk dapat bekerja, mikroprosesor membutuhkan

perangkat pendukung yang dapat berupa RAM, ROM, I/O.

Bila sebuah mikroprosesor dikombinasikan dengan I/O dan memori

(RAM/ROM), akan dihasilkan sebuah mikrokomputer. Pada kenyataannya

mengkombinasikan CPU dengan memori I/O dapat juga dilakukan dengan level

Chip, yang menghasilkan single chip mikrokomputer (SCM) untuk membedakan

dengan mikrokomputer. Selanjutnya, SCM ini dapat disebut juga dengan

mikrokontroler.

Perbedaan yang menonjol antara mikrokomputer seperti IBM PC

dibanding SCM adalah pada penggunaan perangkat masukan/keluaran  (I/O) dan

juga media penyimpanan program. IBM PC menggunakan disket atau tape

sebagai media penyimpanan program, sementara mikrokontroler menggunakan

EPROM sebagai media penyimpanan program.
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2.2 Pengertian Mikrokontroler

Secara sederhana pengertian mikrokontroler adalah untai terpadu (I) atau

biasa disebut dengan chip yang bekerja dengan program. Isi dari mikrokontroler

merupakan susunan dari beberapa komponen  yaitu antara lain :

1. Central Prosessing Unit (CPU)

2. Read Only Memori (ROM)

3. Random Access Memori (RAM)

4. Unit I/O (Serial dan Parallel)

5. Timer

Biasanya mikrokontroler digunakan untuk aplikasi sistem kendali atau

kontrol.

2.3 Mikrokontroler AT89S51

Pemilihan AT89S51 sebagai basis dari pembuatan alat karena jenis ini

banyak dipakai serta lebih mudah untuk mengendalikannya. Mikrokontroler

AT89S51 cocok dengan keluarga MCS-51 yang dipoduksi oleh intel Inc USA.

Keluarga MCS-51 terdiri atas empat versi yaitu 8031, 8051, 8751, 8951..tipe 8031

adalah versi tanpa EPROM, tipe 8051 adalah versi dengan 4 Kbyte ROM, lihat

tabel 2.1. tipe 8751 adalah versi 4 Kbyte EPROM, dan tipe 89C51 adalah versi

dengan EEPROM. Kode C menyatakan mikrokontroler ini dibuat dengan

menggunakan teknologi CMOS. Chip 89C51 disebut juga flash mikrokontroler.
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Tabel 2.1 KELUARGA MCS51

Keluarga

Mikrokontroler

Memori

Program

Memori Data (byte) Timer Teknologi

Pembuatan

AT89C105 1K flash 64 RAM 1 CMOS

AT892051 2K flash 128 RAM 2 CMOS

AT89C51 4K flash 128 RAM 2 CMOS

AT89C52 8K flash 256 RAM 3 CMOS

AT89C55 20Kflash 256 RAM 3 CMOS

AT89S8252 2K flash 256RAM2KEEPROM 3 CMOS

Sumber : Data Sheet Book Atmel AT89S51

Berikut ini merupakan Spesifikasi AT89S51 :

a. Mempunyai 40 kaki atau pin

b. 4K Byte Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM) untuk

memori program

c. 128 Byte internal RAM untuk memori data

d. 128 Byte register fungsi Khusus (SFR)

e. 4 Buah Port I/O yang masing-masing terdiri dari 8 buah bit, sifatnya dua

arah, setiap bit dapat dialamati

f. 2 buah timer/counter 16 bit

g. 6 buah interupsi

h. Sebuh port serial fullduplex, yaitu port 3

i. Bekerja dengan frekuensi 0-24 MHz, dengan oscilator internal
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Semua produk mikrokontroler AT89S51/52 dari Atmel memiliki ruang

memori data dan program yang terpisah, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar

2.1. Pemisahan memori program dan data tersebut membolehkan memori data

diakses dengan alamat 8-bit, sehingga dapat dengan cepat dan mudah disimpan

dan dimanipulasi oleh CPU 8-bit.

Gambar 2.1 Blok Diagram AT89S51
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Berikut ini merupakan konfigurasi kaki atau pin AT89S51 yang

diperlihatkan oleh gambar 2.2 :

a. Pin 20 berfungsi sebagai Ground.

b. Pin 40 berfungsi sebagai Vcc atau power supply.

c. Pin 32 sampai 39 atau P0.0 sampai P0.7 berfungsi sebagai I/O biasa low

order multiplex addres/data ataupun menerima kode byte pada saat flash

programming. Pada fungsi sebagai I/O biasa, port ini dapat memberikan

keluaran sink kedelapan buah TTL masukan atau dapat diubah sebagai

masukan dengan memberikan logika 1 pada port tersebut. Pada fungsi

sebagai low order multiplex address data port ini akan mempunyai

internal pull up. Pada saat flash programming diperlukan external pull up

terutama pada saat verifikasi program.

d. Pin 1 sampai 8 atau P1.0 sampai P1.7 port 1 berfungsi sebagai I/O biasa

atau menerima low order address byte selama pada saat flash

programming. Port ini mempunyai internal pull up dan berfungsi sebagai

masukan dengan memberikan logika 1. Sebagai keluaran port ini dapat

memberikan keluaran sink keempat buah masukan TTL.

e. Pin 21 sampai 28 atau P2.0 sampai P2.7 port 2 sebagai I/O biasa atau high

order address, pada saat mengakses memori secara bit, (mov @ Rn) port

ini akan mengeluarkan isi dari P2 special function register. Port ini

mempunyai internal pull up dan berfungsi sebagai masukan dengan

memberikan logika 1. sebagai keluaran, port ini dapat memberikan

keluaran sink keempat buah TTL.
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f. Pin 10 sampai 17 atau P3.0 sampai P3.7 sebagai I/O biasa, port 3

mempunyai sifat yang sama dengan port 1 maupun port 2. Sedangkan

sebagai fungsi spesial port port ini mempunyai keterangan sebagai berikut:

1. Pin 10 (P3.0 atau RDX) sebagai port serial input.

2. Pin 11 (P3.1 atau TDX) sebagai port serial output.

3. Pin 12 (P3.2 atau INT0) sebagai port external interrupt 0.

4. Pin 13 (P3.3 atau INT1) sebagai potr external interrupt 1.

5. Pin 14 (P3.4 atau T0) sebagai port external timer 0 input.

6. Pin 15 (P3.5 atau T1) sebagai port external timer 1 input.

7. Pin 16 (P3.6 atau WR) sebagai external data memory write strobe.

8. Pin 17 (P3.7 atau RD) sebagai external data memory read strobe.

g. Pin 9 atau reset, Reset akan aktif dengan memberikan input high selama 2

siklus.

h. Pin 30 atau ALE, pin ini dapat berfungsi sebagai address latch enable

yang me-latch low byte address pada saat mengakses memori eksternal.

Sedangkan pada saat flash programming (PROG) berfungsi pulse input

untuk pada operasi normal, ALE akan mengeluarkan sinyal clock sebesar

1/16 frekuensi oscillator kecuali pada saat mengakses memori eksternal

sinyal clock pada pin ini dapat pula didisable dengan menset bit 0 dari

SFR dialamat 8EH. ALE hanya aktif pada saat mengakses memori

eksternal (MOVX & MOVC).

i. Pin 29 atau PSEN, pin ini berfungsi pada saat mengeksekusi program yang

terletak pada memori eksternal. PSEN akan aktif dua kali setiap siklus.
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j. Pin 31 atau AE atau VP pada kondisi low, pin ini akan berfungsi sebagai

EA yaitu mikrokontroler akan menjalankan program yang ada pada

memori eksternal setelah sistem direset. Jika kondisi high, pin ini akan

berfungsi untuk menjalankan program yang ada pada memori internal.

Pada saat flash programming pin ini akan mendapat tegangan 12 volt

(VP).

k. Pin 19 atau Xtal1 sebagai input oscillator.

l. Pin 18 atau Xtal2 sebagai output osilator.

Gambar 2.2 Susunan Pin AT89S51
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2.4 Struktur Memori

AT89S51 mempunyai struktur memori yang terdiri dari :

RAM internal dengan memori sebesar 128 byte yang biasanya digunakan untuk

menyimpan variable atau data yang bersifat sementara. RAM internal juga terdiri

dari tiga register yaitu :

1. Register Banks

Dengan 8 buah register yang terdiri atas R0 Hingga R7. Kedelapan  buah

register ini selalu terletak pada alamat 00H hingga 07H pada setiap kali

sistem direset. Namun posisi R0 hingga R7 dapat dipindah ke bank 1 (08

hingga 1FH), bank 2 (10H hingga 17H), atau bank 3 (18H hingga 1FH)

dengan mengatur bit RS0 dan RS1.

2. Bit addressable RAM

RAM pada alamat 80H hingga FFH dapat diakses secara pengalamatan

bit (bit addressable) sehingga hanya dengan sebuah interuksi saja setiap

bit dalam area ini dapat diset, clear, AND dan OR.

3. RAM untuk keperluan umum

RAM untuk keperluan umum dimulai dari alamat 00H hingga 7FH dan

dapat diakses dengan pengalamatan langsung maupun tak langsung.

Pengalamatan langsung dilakukan ketika salah satu operasi merupakan

bilangan yang menunjukkan lokasi yang dialamati. Untuk pengalamatan

secara tak langsung pada lokasi dari RAM internal ini adalah akses data

dari memori ketika alamat memori tersebut tersimpan dalam suatu

register.
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2.4.1 Special Function Register

Dalam AT89S51 mempunyai 21 special function register (register fungsi

khusus) yang terletak antara alamat 80H hingga FFH. Serta beberapa dari register-

register tersebut mampu dialamati dengan pengalamatan bit sehingga dapat

dioperasikan seperti yang ada pada RAM yang lokasinya dapat dialamati dengan

penglamatan bit.

1. Accumulator

Register ini terletak pada alamat E0H, untuk operasi aritmatika dan operasi

logika menggunakan register ini serta untuk proses pengambilan dan

pengiriman data ke memori eksternal juga memerlukan register ini.

2. Port

Dengan empat port yaitu port 0, port 1, port 2, port 3 yang terletak pada

alamat 80H, 90H, dan B0H. Semua port dapat diakses dengan

pengalamatan secara bit sehingga dapat dilakukan perubahan output pada

tiap-tiap pin tanpa mempengaruhi pin-pin yang lain.

3. Program Status Word  (PSW)

Terletak pada alamat D0H yang tiap bit mempunyai fungsi masing-

masing.

a. Carry Flag  (CY)

Terletak pada alamat D7H berfungsi sebagai penanda bila terjadi

kelebihan/limpahan pada operasi penjumlahan dan kekurangan

/pinjaman pada operasi pengurangan.
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b. auxiliary carry flag  (AC)

Terletak pada alamat bit D6H, flag ini akan diset pada saat terjadi

proses penjumlahan.

c. Flag 0

Digunakan untuk keperluan umum tergantung kebutuhan.

d. RS 0 dan RS 1 (register select)

Terletak pada alamat bit D4H dan D3H berfungsi sebagai pemilih bank

dalam rangka penggunaan register dari R1-R7.

e.  Flag Overflow

Terletak pada alamat D2H, flag 0V akan diset pada saat ada operasi

aritmatika yang menghasilkan bilangan yang lebih besar dari pada 128

atau lebih kecil dari 128.

f. Bit Pariti

Terletak pada alamat bit D0H, flag akan diset jika jumlah logika 1

pada accumulator adalah ganjil dan di-clear jika jumlah nilai logika 1

adalah genap.

4. Register B

Register B digunakan bersama accumulator pada proses aritmatik dan

dapat difungsikan sebagai pencatat biasa serta juga bersifat bit

addressable.
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5. Stack Pointer

Merupakan sebuah register 8 bit yang terletak di alamat 81H, pada stack

pointer proses pengambilan data adalah data yang terakhir masuk

merupakan data yang pertama kali keluar.

6. Data Pointer

Data pointer atau DPTR merupakan register 16 bit yang terletak pada

alamat 82H untuk DPL dan 83H untuk DPH. DPTR biasa digunakan untuk

mengakses source code ataupun data yang terletak di memori eksternal.

7. Register Timer

AT89S51 mempunyai dua buah timer yang terdiri dari timer 0 dn timer 1,

timer 0 terletak pada alamat 8AH untuk TL0 dan 8CH untuk TH0 serta

timer 1 terletak di alamat 8BH untuk TL0, untuk TL1 terletak di alamat

8DH.

8. Register Port Serial

Terdapat sebuah on chip serial port (port serial didalam keeping), port ini

berfungsi untuk berkomunikasi dengan peralatan lain yang dapat

digunakan untuk berkomunikasi dengan peralatan yang juga menggunakan

serial port seperti register.

9. Register Interupsi (IE)

Interupsi akan selalu nonaktif setiap kali sistem direset.
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10. Register Contol Power

Register ini terdiri atas SMOD yang digunakan untuk melipat dua baud

rate dari port serial, dua buah bit untuk flag fungsi umum pada bit ketiga

dan bit kedua, power down (PD) bit dan Idle (IDL) bit.

2.4.2 Flash EPROM

Dengan kapasitas 4Kb flash perom (Programmable and erasable read

only memory) atau dikenal dengan program yang dapat ditulis ulang atau dihapus

dengan menggunakan perangkat programmer. Dalam flash perom menggunakan

Atmel high-density Non Volatile Teknologi yang mempunyai kemampuan untuk

ditulis ulang hingga 1000 kali dan berisikan perintah standar MCS51.

2.4.3 Data Memori

AT89S51/52 mempunyai memori yang disebut sebagai Memori data

internal. Memori data internal terdiri dari  RAM internal sebesar 128 byte dengan

alamat 00H-7FH dapat diakses menggunakan RAM address register. RAM

Internal ini terdiri dari Register Banks dengan 8 buah register (R0-R7). Memori

lain yaitu  21 buah Special Function Register dimulai dari alamat 80H-FFH.

RAM ini beda lokasi dengan Flash PEROM dengan alamat 000H -7FFH.   Jika

diperlukan, memori data eksternal untuk menyimpan variabel yang ditentukan

oleh user  dapat ditambah berupa IC RAM atau ROM maksimal sebesar 64KB.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tugas akhir ini menggunakan metode studi kepustakaan

dan percobaan laboratorium. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari materi

yang mendukung dan sesuai dengan materi tugas akhir ini, disamping sebagai

bahan perbandingan landasan teori dari rangkaian yang dibuat, sedangkan

percobaan laboratorium dilakukan untuk menguji cara kerja sebenarnya dari

benda kerja dan kemungkinan perbaikan atau perubahan materi.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang

menunjang kelangsungan penelitian tersebut, termasuk tempat penelitian yang

memadai, agar dihasilkan penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang

ditentukan. Peneliti mengambil tempat penelitian di Laboratorium Teknik Elektro

Universitas Negeri Semarang, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah

menyesuaikan jadwal kuliah, agar tidak terjadi benturan dengan mata kuliah lain.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam pengambilan data alat instrument ini

menggunakan pendekatan  ‘One Shot’ model. Model Pendekatan ini berprinsip

pada pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada “suatu

saat”.
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Dalam One Shot Case Study ini peneliti hanya mengadakan treatment satu

kali yang diperkirakan sudah mempunyai pengaruh. Setelah itu diadakan post test.

Melihat rata-rata hasil dan membandingkan dengan standart yang diinginkan,

kemudian dibandingkan dengan rata-ratat test sebelum treatment.

3.3 Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan cara membandingkan

secara langsung antara alat yang dibuat dengan pengukur analog yang sudah ada.

Dalam langkah pengambilan data ini disajikan dalam tabel, yaitu tabel sensor

kepekaan sensor.

Tabel 3.3.1 PENGUKURAN KEPEKAAN SENSOR

No Tinggi air pada bak
(cm)

Tegangan
(Volt)

Tabel 3.3.2 PERCOBAAN PERANGKAT  pada saat POMPA ON

No Percobaan Tegangan (Volt) Pompa ON
Kerja / tidak

1

2

3
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Tabel 3.3.3 PERCOBAAN PERANGKAT  pada saat POMPA OFF

No Percobaan Tegangan (Volt) Pompa OFF
Kerja / tidak

1

2

3

3.4 Instrumen Ukur

Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk pengukuran dalam

exsperimen. Alat ukur yang digunakan harus mempunyai validitas yang tinggi,

artinya instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur sesuai dengan apa

yang diinginkan secara tepat atau mendekati harga yang sesungguhnya.

Macam-macam instrumen ukur yang digunakan

1. Multimeter SANWA tipe SP15D

2. Multimeter SANWA tipe CD-720E

3. Catu Daya 12 volt dan 5 volt

3.5 Analisis Data

Setelah data penelitian diperoleh, maka data tersebut dianalisis dengan

menggunakan teknik persentase rata-rata tingkat keberhasilan. Besarnya

prosentase rata-rata keberhasilan dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

%100X
n
Xi

x ∑=    (3.1)
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Dengan :   % x =Persentase tingkat keberhasilan

n = Banyaknya percobaan yang dilakukan

∑ Xi = Jumlah hasil percobaan yang berfungsi

Jika keberhasilan dari alat ini diatas 70% maka perancangan sistem pengatur

batas ketinggian air ini dinyatakan berhasil.
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BAB IV

PERAKITAN DAN PROGRAM KERJA ALAT

4.1 Perakitan

4.1.1   Desain Perangkat lunak (Software)

Milkrokontroler AT89S51 membutuhkan suatu perangkat lunak agar dapat

menjadi suatu alat kendali. Perangkat lunak digunakan untuk memprogram

mikrokontroler AT89S51 adalah dengan program ALDS dan ISP 8951,

penggunaan ALDS dimaksudkan untuk mengkompiler program yaitu merupakan

media untuk menulis perintah pada mikrokontroler dan ISP digunakan untuk

download ke IC.

Suatu sistem komputer harus memiliki tiga komponen agar dapat berfungsi

sebagaiman mestinya, yaitu perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya

manusia.

Perangkat keras komputer adalah komputer dalam wujud fisik, yang terdiri

dari sebuah CPU, monitor, keyboard, printer dan perangkat pendukung lainnya.

Perangkat lunak komputer merupakan sebuah program yang ditulis dan dikemas

sedemikian rupa untuk mengendalikan perangkat keras sehingga dapat melakukan

tugas-tugas tertentu. Tanpa perangkat lunak, komputer hanyalah barang

rongsokan yang tidak dapat digunakan sama sekali. Brainware (manusia dengan

segala kemampuannya) merupakan subyek yang menjalankan komputer. Manusia
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yang menulis program (software), menjalankan program dan memerintahkan

program agar perangkat keras melakukan suatu kerja.

Berdasarkan kedekatannya dengan bahasa manusia, bahasa pemrograman ini

dibedakan atas tiga tingkatan.

a.     Bahasa pemrograman tingkat tinggi, merupakan bahasa pemrograman

yang instruksinya paling dekat dengan bahasa manusia, seperti : bahasa

Basic, bahasa Fortan, Pascal, dan lain-lainnya. Program yang dihasilkan

dengan bahasa pemrograman tingkat ini lebih lambat dibandingkan

dengan program yang dihasilkan dengan bahasa pemrograman yang

lebih rendah tingkatannya, tetapi lebih mudah pemrogramannya.

b. Bahasa pemrograman tingkat menengah merupakan bahasa

pemrograman yang instruksinya masih dekat dengan bahasa manusia

tetapi program yang dihasilkan mempunyai keceptan yang lebih baik

daripada tingkat tinggi. Penggolongan tingkat menengah ini sebenarnya

muncul belakangan. Contoh bahasa pemrograman tingkat menengah

adalah bahasa C.

c.    Bahasa pemrograman tingkat rendah merupakan bahasa dasar

komputer (disebut juga bahasa rakitan). Pemrograman dengan bahasa

tingkat rendah ini memerlukan logika yang cukup rumit disamping

instruksinya yang jauh berbeda dengan manusia. Program yang

dihasilkan dengan bahasa pemrograman tingkat ini mempunyai keceptan

yang paling baik. Contoh bahasa pemrograman tingkat rendah adalah

bahasa assembly (assembly = rakitan, assembler = perakit).
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Mikrokontroler adalah sistem mikroprosesor dalam bentuk chip yang

disusun secara minimal dan digunakan sebagai pengendali yang sesuai

dengan program yang dimasukkan kedalamnya. Program adalah

perangkat lunak yang terdiri dari sekumpulan instruksi atau perintah

yang tersusun secara teratur dan dapat dieksekusi, sehingga dapat

mengaktifkan sistem mikroprosesor atau mikrokontroler

Bahasa pemrograman yang dipakai penulis dalam perancangan

perangkat lunak ini menggunakan bahasa assembly
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Adapun susunan atau alur dari program pada kendali motor pompa

berdasarkan ketinggian air ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Diagram alir kerja sistem

Limit Bawah
ON

   START

Buzzer ON
Led ON

Pompa ON

Limit Atas
ON

Buzzer ON
Led ON

Delay 5 detik

OFF

OFF

Delay 5 detik

Y

T
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Sedangkan untuk listing programnya sebagai berikut :

;FLAG 0 ---- BATAS BAWAH

;FLAG 1 ---- BATAS ATAS

    ORG  0H

    AJMP  START

    ORG  0BH

    ACALL TIMER0ACTIVED

    RETI

FLAG   EQU  20H

COUNTTIME  EQU  21H

LED1   BIT  P2.0

LED2   BIT  P2.3

BUZZER   BIT  P1.7

POMPA   BIT  P2.2

LIMITATAS  BIT  P0.0

LIMITBAWAH  BIT  P0.1

TIMER0ACTIVED: PUSH  ACC

    CLR   TF0

    MOV  TL0,#0AFH

    MOV  TH0,#3CH

    MOV  A,FLAG

    JB  ACC.0,JUMP4

    JB  ACC.1,JUMP5

ENDTIMER0:  POP  ACC

    RET
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JUMP4:   INC  COUNTTIME

    MOV  A,COUNTTIME

    CJNE  A,#100,ENDTIMER0

    MOV  COUNTTIME,#0

    CLR  BUZZER

    CLR   LED1

    ANL  FLAG,#0FEH

    SJMP  ENDTIMER0

JUMP5:   INC  COUNTTIME

    MOV  A,COUNTTIME

    CJNE  A,#100,ENDTIMER0

    MOV  COUNTTIME,#0

    CLR  BUZZER

    CLR   LED2

    ANL  FLAG,#0FDH

    SJMP  ENDTIMER0

START:   MOV  SP,#30H

    ACALL INITPROGRAM

    ACALL INITTIMER

    ACALL WAIT

INITPROGRAM:  MOV  FLAG,#0

    MOV  COUNTTIME,#0

    CLR   LED1

    CLR   LED2

    CLR  BUZZER

    CLR  POMPA

    RET

INITTIMER:  MOV  TMOD,#1H

    SETB  EA
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    SETB  ET0

    MOV  TL0,#0AFH

    MOV  TH0,#3CH

    SETB  TR0

    RET

WAIT:   JNB  LIMITBAWAH,JUMP1

JUMP3:   JB  LIMITATAS,JUMP2

    SJMP  WAIT

JUMP1:   SETB  LED1

    CLR   LED2

    SETB  POMPA

    SETB  BUZZER

    ORL  FLAG,#1

    MOV  COUNTTIME,#0

    SJMP  JUMP3

JUMP2:   SETB  LED2

    CLR   LED1

    CLR  POMPA

    SETB  BUZZER

    ORL  FLAG,#2

    MOV  COUNTTIME,#0

    SJMP  WAIT

    END
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Program diawali dengan keadaan sensor bawah OFF dan sensor atas ON,

pada sensor pada mikrokontroler untuk batas atas ON, maka kondisi ini akan

menjalankan pompa untuk pengisian bak. Saat mencapai titik maksimal, kondisi

ini akan memicu buzzer bekerja. Begitu juga dengan sensor pada mikrokontroler

untuk batas bawah OFF, kondisi ini juga akan memicu buzzer bekerja.

Bekerjanya buzzer selama 5 detik dan ketika melewati waktu yang ditetapkan

maka kondisi buzzer dan led 1,2 akan OFF kembali.

4.1.2 Perakitan Perangkat Keras (hardware)

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama dibidang elektronika

dan komunikasi menyebabkan manusia menjadi terbiasa dengan peralatan

elektronik yang semakin canggih. Mikrokontroler yang merupakan pengendali

utama yang sebagian besar peralatan elektronika juga mengalami perkembangan

pesat dilihat dari teknologi pembuatan keping IC yang semakin kecil dan

kemampuan yang semakin tinggi.

Kemajuan dalam pembutan IC telah berhasil membuat sistem

mikrokontroler yang dikemas dalam suatu keping IC saja. Sistem mikroprosesor

dengan komponen dan rangkaian pendukung lainnya seperti memori,

masukan/keluaran parallel maupun serial sistem detak yang terintegrasi dalam

suatu keeping biasa disebut mikrokontroler. Perkembangan teknologi menurut

keperluan elektronik yang semakin mudah dan dapat dikontrol secara otomatis,

mikrokontroler AT89S51 dapat menjawab segala kebutuhan yang diinginkan

selama ini.
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Aplikasi mikrokontroler pada pengatur batas ketinggian air ini sebagai

instrumentasi pengatur batas ketinggian air merupakan salah satu contoh dari

kontrol perangkat elektronik yang berbasis mikrokontroler. Dari contoh kecil ini

diharapkan kita dapat memahami program kerja perangkat lunak dari

mikrokontroler dan struktur kerja dari perangkat keras.

Pengatur batas ketinggian air ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

a. Bagian mikrokontroler AT89S51

b. Bagian sensor

c. Bagian catu daya

d. Rangkaian busser

e. Relay

Perangkat keras untuk pengatur batas ketinggian air  ini terdiri dari beberapa

komponen penting yaitu AT89S51,  dan Sensor batas atas dan bawah. Secara garis

besar pengatur batas ketinggian air menggunakan mikrokontroler sebagai

pengendali sensor pada pengatur batas ketinggian air tersebut, sehingga tidak

memerlukan komponen elektronika lebih banyak lagi, karena dapat

disederhanakan dari program perangkat lunak. Sensor digunakan sebagai masukan

untuk mendeteksi  pada media yang menggunakan air. Dalam sensor tersebut

terdapat 2 kemungkinan yang terjadi yaitu menghidupkan dan mematikan motor

pompa ketika media berupa air menyentuh kedua sensor tersebut.
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Gambar 4.1.1 Rangkaian lengkap kendali air

4.1.2.1 Sensor Volume Air

Sensor dibedakan menjadi dua, yaitu sensor pasif dan aktif. Sensor pasif

adalah sensor yang sistem kerjanya tidak dapat menghasilkan tegangan sendiri

tetapi dapat menghasilkan perubahan nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi

pada lingkungan sekelilingnya. Sedangkan sensor aktif adalah sensor yang sistem

kerjanya tidak memerlukan catu daya eksternal dalam penggunaannya, dan

bahkan dapat menghasilkan energi listrik.
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Dalam penelitian ini digunakan jenis sensor pasif dengan menggunakan tiga

buah plat tembaga, masing-masing plat tembaga memiliki luas plat yang sama dan

diberi kabel untuk menghubungkan ketiga plat ini kedalam sistem mikroprosesor

yang berfungsi mendeteksi perubahan resistansi yang terjadi pada air, karena bila

terjadi perubahan resistansi akan menyebabkan perubahan tegangan atau kuat arus

yang dihasilkan pada sistem mikroprosesor, sehingga perubahan nilai tersebut

dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi air didalam tanki ataupun bak.

Gambar 4.1.2 Sensor ketinggian air

4.1.2.2 Relay

Relay adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar.

Konstruksi relay terdiri dari lilitan dan kontak-kontak. Kontak-kontak ini pun
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terbagi menjadi 2 jenis yaitu Normally Open (NO), dan Normally Close (NC),

yang kontak-kontaknya dalam keadaan tidak bertegangan dalam keadaan tertentu.

Prinsip kerja relay adalah terdapatnya medan magnet yang membuat kontak-

kontak pada relay akan berpindah posisi dari yang semula NO menjadi NC dan

sebaliknya. Apabila medan magnet yang terdapat pada relay  hilang, maka kontak

itu akan saling melepas dan kembali keposisi normal. Medan magnet ini

dibangkitkan oleh arus yang mengalir lewat kumparan relay tersebut.

Relay yang digunakan adalah relay arus dan untuk jelasnya mengenai

susunan dalam dari sebuah relay dapat dilihat pada gambar.

 a     b     c

Gambar 4.1.3 Simbol-simbol relay

a. Gulungan relay   b.   Kontak relay  NC    c.   Kontak relay  NO

4.1.2.3 Rangkaian Busser

Driver buzzer dalam rangkaian ini berfungsi untuk menghidupkan dan

mematikan buzzer yang mempunyai tegangan  kerja 12 VDC dengan

pengendalian dari mikrokontroler. Saat input dari driver buzzer mendapat logic

tinggi dari mikrokontroler, maka transistor BD139 dalam keadaan saturasi

sehingga seolah-olah seperti saklar tertutup dan menyebabkan arus dapat mengalir

melalui buzzer dan buzzer berbunyi. Sedangkan saat input mendapat logic rendah
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dari mikrokontroler, maka transistor akan berada pada kondisi CUT OFF,

sehingga seolah-olah seperti saklar terbuka. Hal ini akan menyebabkan arus tidak

dapat mengalir melaui buzzer dan buzzer tidak berbunyi.

Gambar 4.1.4 Rangkaian Skema Buzzer

4.1.2.4 Ligh Emiting Diode (LED)

LED digunakan sebagai indikator dari dua kondisi bak penampung air yaitu

kondisi air pada bak terisi penuh dan air pada bak dalam keadaan kosong. LED

hijau digunakan untuk indikator keadaan bak penampung terisi penuh atau

maksimal, LED merah untuk indikator kosong atau dalam keadaan minimal.
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4.1.2.5  Catu daya (power supply)

Semua sistem elektronis memerlukan catu daya karena catu daya merupakan

bagian yang sangat penting dalam suatu sistem elektronis sebagai sumber energi

listrik. Perancangan suatu catu daya yang baik harus memperhatikan faktor

kualitas yang meliputi : regulasi tegangan, faktor riak, dan sebagainya. Catu daya

yang digunakan dalam rangkaian otomatis ini memerlukan tegangan DC konstan.

Bagian catu daya ini berfungsi mengubah tegangan AC menjadi DC

sehingga dapat digunakan untuk mensupply tegangan pada rangkaian yang dibuat.

Karena alat yang dibuat tersusun oleh rangkaian yang menggunakan integrated

circuit (IC), maka catu daya yang diperlukan adalah catu daya pemantapan yang

ketat atau catu daya stabil sebesar 12 volt untuk menjalankan motor pompa  dan 5

volt untuk program pada mikrokontroler, karena dengan tegangan yang salah

secara fungsi akan menimbulkan hasil kerja yang salah juga, dan apabila tegangan

melebihi kapasitas tersebut maka akan dapat merusak IC.

Gambar 4.1.5 Rangkaian catu daya
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Desain rangkaian dari sistem instrumentasi ini dapat digambarkan sesuai

dengan diagram blok rangkaian yang terlihat pada gambar  4.1.1 halaman 30

Lebih jelasnya maka dapat digambarkan blok diagram seperti terlihat pada

gambar 4.1.6.

Gambar 4.1.6 Diagram blok sistem otomatis
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4.2 Prinsip Kerja Alat

Dari gambar 4.1.3 dapat dijelaskan bahwa alat ini memiliki 3 blok

rangkaian utama, blok kendali utama, blok sensor dan blok catu daya. Dari desain

diatas dapat dijelaskan proses kerja alat berdasarkan fungsi dari masing-masing

blok diagram tersebut.

1. Sensor volume air bak, berfungsi untuk mengetahui volume air bak

dalam bejana

2. Mikrokontroler, berfungsi sebagai pusat pengendali dan pengolahan.

3. Relay, berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan pompa air.

4. Pompa air adalah alat untuk menambah debit volume air.

5. Catu daya, berfungsi sebagai pensupply tegangan yang dibutuhkan.

4.3 Pembuatan Alat

Dalam proses pembuatan alat ini dilakukan dengan beberapa langkah

antara lain sebagai berikut :

1. Persiapan alat dan bahan

Yaitu mempersiapkan beberapa bahan dan alat yang akan digunakan

untuk pembuatan rangkaian pengendali untuk pengatur batas ketinggian

air dengan kendali elektronik.

2. Pembuatan Printed Circuit board (PCB)

Setelah rangkaian dari tiap blok dibuat, langkah selanjutnya yaitu

membuat rangkaian dengan mempergunakan PCB. Adapun langkah-

langkah pembuatannya yaitu :
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a. Pembuatan lay out dan penempatan komponen pada jalur Copper

Clad Board (CCB) atau Copper Plate Board  (CPB)

Proses pembuatan lay out ini berupa penempatan tata letak

komponen yang akan dicetak di atas lembaran garis-garis lay out pada

lembaran CCB. Setelah lay out jadi, dilakukan pemindahan gambar pada

papan rancangan di lembaran CCB.

Gambar 4.3.1  Lay out kendali air

b. Pengeboran PCB

Dalam proses pengeboran titik-titik untuk kaki komponen dititik

dulu dengan paku, dengan tujuan agar lubang yang dibuat sesuai dengan

yang diharapkan.
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c. Pelarutan CCB

Jenis pelarut yang digunakan untuk melarutkan dalam perencanaan

ini adalah feril Clorida (FeCl3).

3. Pemasangan Komponen dan Penyolderan

Pemasangan komponen dilakukan sesuai dengan lay out yang telah

dibuat. Setelah komponen terpasang kemudian dilakukan penyolderan.

4. Pembuatan Box

Box tempat blok-blok rangkaian ditempatkan, dibuat dan di tata

sedemikian rupa agar terpasang rapi dan efisien. Box ini dibuat dengan

bahan plat dengan ketebalan ± 1mm.

Gambar 4.3.2 Konstruksi Box
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pengukuran

Data penelitian yang disajikan berdasarkan pada hasil pengujian tiap-tiap

blok alat. Adapun penelitiannya dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil yang disajikan

merupakan data rata-rata dari data hasil penelitian.

5.1.1 Hasil Pengujian Kepekaan Sensor

Hasil pengujian sensor volume air dapat diambil data seperti tabel di bawah

ini.

Tabel 5.1.1 HASIL PENGUJIAN KEPEKAAN SENSOR

No Kondisi air pada bak

Tinggi (cm)

Tegangan (Volt)

1 1,5 cm 3,8 Volt

2 24 cm 4,8 Volt

5.1.2 Hasil Pengujian Perangkat

Pengujian perangkat dilakukan dengan jalan mengulang-ulang proses

pengisian dan pengurasan air pada bak untuk mengetahui kepekaan sensor yang

dikendalikan oleh program pada mikrokontroler, pada alat tersebut dilakukan

percobaan sebanyak tiga kali. Hasil dari percobaan atau pengujian tersebut akan

diperoleh perbandingan antara tegangan yang diperlukan antara kondisi minimal

dan maksimal dengan banyaknya melakukan percobaan, sehingga dapat diketahui
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rata-rata tegangan yang diperlukan agar alat tersebut dapat bekerja dengan

maksimal.

Tabel 5.1.2 HASIL PENGUJIAN TEGANGAN alat pada saat POMPA ON

No Percobaan Sensor
(Volt)

Pompa
(Volt)

Kondisi
Pompa

1 1 3,78 215 Kerja

2 2 3,80 214 Kerja

3 3 3,79 214 Kerja

Tabel 5.1.3 HASIL PENGUJIAN TEGANGAN alat pada saat pompa OFF

No Percobaan Sensor
(Volt)

Pompa
(Volt)

Kondisi
Pompa

1 1 4,80 0,1 Mati

2 2 4,78 0,1 Mati

3 3 4,81 0,1 Mati

5.2 Analisis Data dan Pembahasan

5.2.1 Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan pada masing-masing blok rangkaian,

meliputi rangkaian sensor volume air dan perangkat instrumentasi yang dibuat.

1. Sensor volume air bak

Berdasarkan gambar 4.1.2 halaman 30, Sensor volume air pada bak ini

menggunakan 3 plat dari PCB yang dipasang tetap pada posisi masing-masing

sesuai dengan fungsinya. Ketiga plat ini merupakan plat untuk batas atas (kondisi

maksimal), batas bawah (Kondisi minimal), dan ground. Besarnya tegangan-
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tegangan output pada sensor untuk dapat menghidupkan dan mematikan pompa

dengan perhitungan sebagai berikut :

Jika besarnya Vcc = 12 volt

1R = 10 K

VCC
ldR

ldVo Χ
+

=
Re1

Re

Kondisi kena air →  R eld (elektroda) ≈ 0 Ω , karena air

murni memiliki daya hantar yang lemah dan kecil.

12
010

0
Χ

+
=

K
Vo Volt

12
10010

0
Χ=oV Volt

=  0 Volt

Kondisi tidak kena air →  R eld (elektroda) ≈ 1,5 M Ω

12
5,110

5,1
Χ

+
=

MK
MVo Volt

12
1510000
1500000

Χ=oV  Volt

=  11,92 Volt
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reffV merupakan rata-rata kondisi antara Vo dalam kondisi kena air dan Vo

dalam kondisi tidak kena air.

2
92,110 +

=reffV

= 5,96 Volt

2. Perangkat instrumentasi yang dibuat

Dalam menentukan persentase tingkat keberhasilan dari alat ini penulis

mengambil jumlah nilai rata-rata, pengujian alat ini dilakukan sebanyak 3x, untuk

mendapatkan kepastian berfungsi atau tidaknya alat yang telah dirancang, maka

dilakukan analisis sebagai berikut, berdasarkan persamaan (3.1).

%100% Χ=
percobaanBanyaknya

berhasilyangpercobaanJumlahx

       = %100
3
3

Χ →  1 Χ 100% = 100%

Berdasarkan dari data hasil percobaan yang dilakukan, maka perancangan

sistem pengatur batas ketinggian air dengan sensor elektronis ini dapat berfungsi

dan dikatakan berhasil.

5.2.2 Pembahasan

Pengukur volume air pada bak diawali dengan pmbacaan sensor. Saat

kondisi komparator non invereting pada sensor atas kena air akan mernghasilkan

logic 1 ketika input V(+) > V(-), maka pada input mikrokontroler adalah logic 0
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karena pada keluaran komparator diberi  transistor pembalik logic yang fungsinya

sebagai saklar elektrik sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa bak dalam

kondisi penuh dan pompa tidak aktif, dan sebaliknya untuk komparator non

invereting logic 0 ketika input V(+) < V(-), tetapi untuk input pada mikrokontroler

bernilai logic 1 karena keluaran pada komparator diberi transistor pembalik logic

sehingga pompa bekerja atau dengan kata lain pengisian bak sedang berlangsung.

Secara teori, tegangan yang dibutuhkan pada pompa untuk bekerja adalah 11,96

Volt karena nilai tegangan ini melebihi nilai tegangan reffV  sebesar 5,96 Volt,

sedangkan saat pompa padam diperoleh tegangan sebesar 0 Volt, karena hambatan

air dianggap 0.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

 Setelah melewati tahap-tahap dalam proses penyelesaian tugas akhir, dari

penemuan ide perakitan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak, maka

dapat disimpulkan bahwa :

1. Mikrokontoler AT89S51 dapat digunakan sebagai pengendali utama pada

rangkaian pengatur batas ketinggian air secara otomatis.

2. Mikrokontroler memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain pemakaian

yang tidak terlalu rumit, kompatibel terhadap komponen pendukung yang

ada dipasaran, memiliki kemampuan yang memadai untuk penyimpanan

data, hanya memerlukan daya yang kecil.

3.  Alat kendali secara otomatis ini lebih menguntungkan dari segi

keefisienan sistem tanpa harus diawasi secara terus-menerus, dan dapat

memberikan sebuah solusi alternative dari sistem mekanis.

6.2 Saran

 Mengingat beberapa kekurangan dari pembuatan tugas akhir Pengatur

batas ketinggian air ini, berikut ini beberapa kemungkinan yang harus

diperhatikan untuk mengembangkan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan

untuk kesempurnaan perangkat keras maupun perangkat lunak alat ini diantaranya

:
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1. Untuk mengatasi terjadinya pemadaman listrik maka diharapkan

adanya batery cadangan.

2. Perlu ditingkatkan sistem keamanan dalam perancangan alat ini,

agar alat dapat tahan lama karena sewaktu-waktu tegangan bisa

berubah-rubah dan mengakibatkan kemampuan diantara

komponen-komponen menjadi berkurang.

3. Penambahan program untuk menampilkan bilangan pecahan

sehingga pengukuran akan lebih teliti, dan penggunaan display

LCD agar bisa langsung ditampilkan batas ketinggian airnya.
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