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ABSTRAK 

 
 

Alat Cap Tanda Tera (CTT) merupakan alat yang digunakan untuk memberikan tanda 

atau pembubuhan kepada media CTT pada peralatan Ukur, Takar, Timbang, dan 

Perlengkapanya (UTTP). Namun, pada penggunaanya masih menggunakan metode 

manual dengan sebuah batang besi yang diberikan hantaman oleh palu sehingga 

meninggalkan bekas pada UTTP menghasilkan tanda pembubuhan yang tidak sama. 

Dengan permasalahan tesebut, pada laporan projek akhir ini dibuat sebuah prototipe 

alat cap tanda tera semi – otomatis menggunakan metode solenoid. Sistem prototipe 

ini terintegrasi antara mikrokontroller yang mengatur waktu masukan sumber 

tegangan yang diperlihatkan keada display LCD kemudian luaran tegangan akan 

terbaca oleh voltmeter dan tegangan dialirkan ke modul solenoid yang akan 

menghasilkan gaya elektromagnetik untuk memberikan daya hentak pada prototipe 

alat CTT. Hasil pengujian dari prototipe ini menunjukan kenaikan gaya sebanding 

dengan kenaikan tegangan yang diberikan. Titik – titik pengujian pada 9V 2A, 12V 

1.5A, dan 12V 3A menghasilkan gaya rata – rata berurutan 2.98 N, 5.14 N, dan 6.02 

N. Dengan standar deviasi 0.064, 0.025, dan 0.013. Sehingga setiap titik menunjukan 

kestabilan nilai gaya yang dihasilkan. 

Kata kunci : Alat CTT, Solenoid, gaya elektromagnetik, tegangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Permasalahan dalam suatu ukur-mengukur, takaran-menakar secara luas 

disebut permasalahan Metrologi, dimana yang mencakup semua teori maupun 

praktek yang berhubungan dengan pengukurannya yaitu macam-macam, sifat, 

keseksamaannya dan kebersamaannya. Metrologi yang berhubungan dengan 

satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metode pengukuran dan alat-alat ukur, 

takaran, timbang, dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan- 

peraturan perlengkapan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan undang-undang 

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengabdian yang bertujuan 

untuk pengawasan dan kebenaran pengukuran. Untuk peralatan yang digunakan 

bahwa peralatan ukur memenuhi syarat hukum. Diantaranya perlu adanya 

pengawasan pasar, pengawasan pasar adalah tindakan hukum untuk menemukan 

segala penggunaan peralatan ukur. Untuk peralatan yang sedang digunakan, 

memastikan bahwa peralatan ukur memenuhi syarat hukum (Dewi & Budi, 2012). 

Penggunaan segel tanda tera/tera ulang pada UTTP sangat diperlukan untuk 

memberikan keterangan pada masyarakat bahwa UTTP tersebut layak dipakai yang 

disebut Cap Tanda Tera (CTT). Cap Tanda Tera (CTT) adalah benda yang 

dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material dan 

kegunaannya diatur oleh Menteri misalnya PERMENDAG No 04 TAHUN 2020 

tentang Tanda Sah. Cap Tanda Tera yang selama ini dipakai di Indonesia berupa 

sebuah lemping timah yang dibubuhi sebuah kode daerah, inisial pegawai berhak 

yang melakukan pengujian, serta tahun pelaksaan pengujian tera atau tera ulang. 

Sampai saat ini kegiatan dalam melakukan cap tanda tera masih dilakukan secara 

manual. Oleh karena nya, hal tersebut akan memakan waktu yang lama, tidak 

efisien, dan memerlukan tenaga manusia yang besar. 

Coilgun merupakan sistem pelontar elektromagnetik yang terdiri atas 

rangkaian koil (solenoid) dengan suatu proyektil yang ditempatkan di 

dalamnya(Winarno et al., 2015). Coilgun bekerja dengan cara mengkonversi energi 
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listrik menjadi energi mekanik. Secara struktur coilgun dapat dibagi 

menjadi dua tipe yaitu single-stage dan multi-stage. Coilgun tidak menghasilkan 

bunyi, dentuman, ledakan atau percikan api dari tembakan tersebut. Sistem coilgun 

akan termanfaatkan apabila telah menghasilkan tenaga lontar yang sangat besar 

dengan bentuk fisik yang tida terlalu besar(Winarno & Yuwono, 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winarmo dan Yuwono (2017) 

pengembangan prototipe alat semi-otomasi untuk melakukan cap tanda tera dengan 

memanfaatkan elektromagnetik pada sebuah coil. Lilitan coil tersebut akan dialiri 

sebuah aliran listrik sebagai daya tembaknya. Sehingga, pada permukaan lemping 

logam akan membekas sebuah bentuk pola tertentu. Maka, prototipe cap tanda tera 

dengan prinsip elektromagnetik dapat menggantikan penggnaan gaya manual 

menggunakan tangan serta dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian membantu 

penera dalam pembubuhan tanda jaminan dengan mudah dan efisien. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah berikut. 

a. Bagiaman membuat sebuah alat yang memudahkan penggunaan penera 

dalam melakukan pemberian Tanda Tera? 

b. Bagaimana mencari nilai gaya dari sebuah rangkian solenoid yang 

kemudian diiplikasikan menjadi tekanan? 

c. Bagaimana Mencari kekuatan lontar atau hantaman dari alat yang dibuat? 

 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan pembahasan. Batasan-batasan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 
a. Material uji yang digunakan adalah tembaga 

b. Membuat rancangan desain untuk letak Cap Tanda Tera 

c. Sumber tenaga yang digunakan berkapasitas 12 Volt Power Supply 

d. Dalam proses pengerjaan dan perancangan Cap Tanda Tera, bahan 

kontruksi dibuat dengan bantuan 3D printer berdasarkan pertimbangan 

ketahanan, fungsi dan efisiensi material. 
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1.4 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

a. Membuat mekanisme Prototipe alat Cap Tanda Tera semi-otomatis 

b. Mencari hubungan antara arus listrik dengan tekanan (gaya) 

c. Mengetahui kekuatan yang dapat dihasilkan dari alat semi-otomasi tersebut 

 
 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak. Terutama kepada: 

1. Penulis 

Penelitian yang dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan program 

studi D3 Metrologi dan Instrumentasi Akademi Metrologi dan 

Instrumentasi serta sebagai bentuk penerapan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh selama menjalani pendidikan. 

2. Civitas Akademika 

Penelitian yang dilakukan sebagai referensi kegiatan pembelajaran. 

3. Ruang Lingkup Kemetrologian 

Penelitian yang dilakukan sebagai referensi pengembangan metode 

kalibrasi anak timbangan sehingga proses kalibrasi dapat dilakukan 

dengan lebih tepat dan efisien. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Projek Akhir ini dibagi menjadi lima bab pembahasan dan ditulis 

dengan sistematika sebagai berikut. 

1. Bab I 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat Latar Belakang 

Penelitian, Rumusan masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan, Manfaat dan 

Sistematika Penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar secara umum serta pengenalan 

komponen-komponen perangkat yang digunakan pada penelitian. 
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3. Bab III 

Bab II memuat informasi perancangan dan pembuatan pembuatan 

alat, rincian dari komponen-komponen yang digunakan serta prinsip kerja 

alat. 

4. Bab IV 

Bab IV memuat data hasil pembuatan alat, pengujian dan 

pembahasan hasil pengujian.  

5. Bab V 

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan hasil 

penelitian serta saran terkait penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tera dan Tera Ulang 

2.1.1 Tera 

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang 

berlaku, atau memberikan keterangan - keterangan   tertulis   yang 

bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera 

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. 

(Sudirman, 2019) 

 
2.1.2 Tera Ulang 

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda- tanda tera sah 

atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis 

yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera 

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 

(Sudirman, 2019) 

 

v 

Gambar 2. 1 Prosedur untuk Tera dan Tera Ulang 

Sumber: (Semarang, n.d.) 
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Dari Gambar 2.1 bagaimana alur untuk melakukan tera/tera ulang pada 

UTTP yang mendapatkan kewajiban tera/tera ulang dari undang – undang. 

Alur untuk tera/tera ulang sebagai berikut : melakukan pendaftaran kepada 

resepsionis setelah itu dilakukan pengujian material dan unjuk kerja dari UTTP 

yang akan dilakukan tera/tera ulang. Jika memenuhi syarat UTTP dikatakan 

sah setelah itu melakukan pembayaran retribusi kepada Unit Metrologi Legal 

(UML) dan akan dilakukan pembubuhan lalu akan dikembalikan kepada pihak 

pemohon. Namun, jika tidak sah akan dilakukan dua kondisi bagaimana batal 

tidak bisa diperbaiki dan akan dikembalikan kepada pemohon tetapi tidak bisa 

digunakan. Kondisi kedua adalah batal dan bisa diperbaiki dan dilakukan 

tera/tera ulang sesuai dari kondisi pada akan dilakukan tera/tera ulang. 

 
2.1.3 Cap Tanda Tera 

Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada 

UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya 

UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian. 

a. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada 

UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang 

memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang. 

b. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada 

UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang 

memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang. 

c. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada 

bagian – bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada 

waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau 

perubahan. 

d. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada 

UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat 

dimana ditera. 

e. Tanda Pegawai Berhakyang selanjutnya disebut Tanda Pegawai 

Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP 

yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk 

mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang. 
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2.2 Senjata Magnet 

Senjata magnet adalah salah satu tipe akselerator peluru yang 

memanfaatkan gaya elektomagnetik sebagai gaya dorong pada peluru. Pada 

umumnya senjata magnet terdiri dari beberapa tingkatan coil yang berfungsi 

untuk mempercepat peluru dengan melewati medan gaya elektromagnetik. 

Medan elektromagnetik rendah salah satu contohnya adalah mortar yang 

dibuat oleh DAPRA hanya mempunyai efisensi 22% dengan energi kinetik 

sebesar 1,6 Megajoule. 

Di sisi lain ada senjata magnet yang meggunakan magnet yang kuat 

yang berfungsi untuk melontarkan peluru ferromagnetik. Arus listrik yang 

besar dari komponen penyimpanan berupa kapasitor dialirkan kepada lilitan 

yang ditempatkan diselongsogan peluru logam. Peluru ditempatkan pada ujung 

lilitan yang kemudian akan tertarik oleh induktansi magnetik. Ketika 

dimatikan arusnya maka peluru akan meluncur keluar. Sistem ini tidak akan 

menimbulkan suara jika kecepatan masih berada dibawah kecepatan suara. 

Sistem ini juga hanya peru sedikit perawatan dan lilitan akan berbanding lurus 

dengan kecepatan peluru terlontar. Berikut gambar bagaimana mekanisme 

senjata magnet yang melontarkan proyektilnya. 

 

Gambar 2. 2 Prinsip Kerja Senjata Magnet 

Sumber: (Guru, n.d.) 

Pada gambar 2.2 secara umum sistem kerja senjata magnet terdiri dari 

lilitan, ferromagnetic peluru, kapasitor dan SCR sebagai saklarnya. Ada dua 

tipe senjata magnet yang pertama adalah single – stage dan multi – stage. 

Single stage hanya meggunakan satu kumparan saja untuk menggerakan 

peluru sedangkan multi – stage mengunakan beberapa kumparan yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan dati peluru terlontar. Dibawah ini 

gambar mengenai alur gaya yang terbentuk dari kumparan. 
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Gambar 2. 3 Skematik Senjata Magnet 

Sumber: (Sangadji, 2012) 

Pada sistem ini menggunakan baterai dan saklar maka kita 

membutuhkan timing yang pas dalam mematikan saklar karena jika tidak maka 

akan terjadi perbalikan arah dari coil sehingga peluru tidak akan cepat terlontar 

dari selongsongan. Namun jika baterai digantikan dengan kapasitor maka 

rangkaian akan bisa hidup dan mati secara otomatis. Kita hanya perlu 

menempatkan peluru pada jarak yang tepat dari posisi lilitan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Skematik Magnetik Menggunakan Kapasitor 

Sumber: (Sangadji, 2012) 

Gambar 2.4 dijelaskan untuk senjata magnet dibutuhkan saklar yang 

dapat on secara cepat dan mampu menahan arus besar. Pada saklar umumnya 

kaki – kaki dapat meleleh jika diberi arus yang sangat besar. Salah satu 

solusinya adalah dengan menggunakan Silicon Controlled Rectifier (SRC). 

SRC adalah saklar solid state yang dapat on dalam 2 mikrosekon dan dapat 

menahan arus besar yang sampai kilo amper besar arusnya. Kapasitor akan 
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menampung tegangan dari sumber tegangan. Dan saat saklar ditekan tegangan 

akan teralirkan kepada kumparan yang akan menyebabkan terjadinya gaya 

elektromegnetik. 

 

2.3 Elektromagnet 

Elektromagnet adalah magnet yang timbul pada suatu penghantar yang 

lurus atau kumparan pada waktu dialiri arus listrik. Dari pembahasan tentang 

listrik kita mengetahui bahwa elektron akan bergerak dari negatif ke positif. 

Ketika arus mengaliri sebuah kawat maka akan timbul medan magnet. Medan 

magnet ini dinamakan elektromagnetik, apabila kawat ini dibuat menjadi 

kumparan maka medan magnet yang terbentuk akan menyerupai medan 

magnet dari magnet batangan. Dan salah satu contoh dari prinsip 

elektromagnetik adalah prinsip kerja relay. 

Medan elektromagnet direpresentasikan oleh garis – garis gaya yang 

mengindikasikan arah medan didalam dan disekitar kumparan. Seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 2. 5 Medan Elektromagnetik 

Sumber: (Sangadji, 2012) 

Medan magnet akan bertambah menjadi besar jika jumlah putaran coil 

semakin banyak. Persamaan dari gambar 

 
F = IN .................................. (2,1) 

 
 

Untuk F adalah gaya (N), I adalah arus (A) dan N adalah jumlah lilitan. 
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Faraday (1791-1867) melakukan percoban untuk menunjukan bahwa 

gejala listrik dapat dibangkitkan dari magnet. Dimana alat yang digunakan 

oleh Faraday adalah gulungan kawat yang ujungnya dihubungkan pada 

galvanometer. Jarum galvanometer mula-mula pada posisi nol. 

 
Percobaan Faraday dilakukan pada kegiatannya seperti diatas. Pada 

kegiatanya diketahui ketika kutub utara pada magnet bergerak kedalam 

kumparan maka jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Dan ketika kutub 

utara dari magnet ditarik keluar maka jarum galvanometer akan menyimpang 

ke kiri. Disisi lain saat kutub selatan dari magnet dimasukan kedalam 

kumparan maka jarum dari galvanometer akan menyimpang ke kiri dan ketika 

kutub selatan dari magnet ditarik keluar jarum dari galvanometer menyimpang 

ke kanan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa arus induksi yang 

timbul dalam kumparan arahnya bolak-balik (AC = Alternating Current) 

seperti yang ditunjukan oleh penyimpangan jarum galvanometer yaitu ke 

kanan dan ke kiri. Faraday menggunakan konsep garis gaya magnet untuk 

menjelaskan peristiwa tersebut. 

Ketika magnet didekatkan dengan kumparan maka gaya yang 

melingkupi kumparan menjadi bertambah banyak, sehingga pada ujung 

kumparan timbul gaya gerak listrik (GGL). Jika magnet dijauhkan pada 

kumparan maka garis gaya yang melingkupi kumparan berkurang, kedua ujung 

kumparan juga timbul GGL. Sedangkan saat magnet diam terhadap kumparan, 

jumlah garis gaya magnet yang melingkupu kumparan tetap, sehingga tidak 

ada GGL. Kesimpulan percobaan diatas adalah timbul gaya listrik (GGL) pada 

kumparan hanya terjadi apabila ada perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. 

Dapat dilihat pada gambar di bawah untuk garis – garis yang akan 

menimbulkan gaya listirk dan akan menggerakan galvanometer. Dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini bagaimana aliran terbentuk akibat pergerakan 

magnet 
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Gambar 2. 6 GGL Timbul Akibat Perubahan Garis Gaya Magnet 

Sumber:(School, 2017) 

Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis - garis 

gaya magnet disebut GGL Induksi, sedangkan arus yang mengalir dinamakan 

arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Ada beberapa 

faktor yang memepengaruhi besar GGK Induksi yaitu: 

1. Kecepatan peruahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan 

magnet, maka GGL Induksi akan semakin besar 

2. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitanya, maka GGL Induksi akan 

semakin besar 

3. Kekuatan Manet, semakin kuat magnet, maja GGL Induksi akan semakin 

besar. 

GGL Induksi dapat ditimbulkan dengan cara lain yaitu: 

1. Memutar magnet dekat dengan kumparan atau memutar kumparan dekat 

magnet. 

2. Memutus - mutus atau mengubah – ubah arah arus searah pada kumparan 

primer yang didekatnya terletak kumparan sekunder maka kedua ujung 

kumparan primer akan terjadi GGL. 

3. Mengalirkan arus AC pada kumparan primer, maka kumparan sekunder 

yang didekatkan dapat timbul GGL induksi. 

 
Dari percobaanya maka Faraday menurunkan persamaan hukum 

faraday yaitu 

𝑒 = −𝑁 
𝑑∅ 

… … … … … … … … … … … … … . (2.2) 
𝑑𝑡 

Selain itu Andre Marie Ampere (1775-1836) juka melakukan 

percobaan mengenai gaya mekanis antara dua kawat pararel yang dialiri oleh 

arus listrik. besar gaya F yang dinyatkan secara matematis sebagi berikut 
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𝜇𝑙 
𝑒 = 

2𝜋𝑟 
𝐼1𝐼2 … … … … … … … … … … … … … . (2.3) 

Dimana I1 dan I2 merupakan arus dari masing – asing konduktor, 

sedangkan l adalah panjang konduktor, dan r merupakan jarak kedua sumbu 

dan besaran 𝜇 besaran yang ditentukan oleh medium dimana kedua kawat 

tersebut berada 

 
I2 dapat dipandang sebagai pembangkit suatu besaran medan magnet 

di sekiling kawar yang dialirinya, yang besarmya adala 

𝜇𝐼2 
𝐵 =  

 

2𝜋𝑟 
… … … … … … … … … … … … … . (2.4) 

Persamaan ini kemudian disederhanakan oleh peniliti Perancis yaitu 

J.B. Biot dan F. Savart menjadi 

𝐹 = 𝐵𝑙𝑙 … … … … … … … … … … … … … . (2.5) 

Persamaan diatas berlaku untuk dua kawat yang sebidang, jika kawat 

pertama membentuk sudut 𝜃 dengan kawat kedua maka persamaannya adalah 

sebagai berikut 

𝐹 = 𝐵𝑙𝑙 𝑠𝑖𝑛𝜃 … … … … … … … … … … … … … . (2.6) 
 
 
 
 
 

2.3.1 Induktansi 

Induktansi adalah kemampuan suatu kumparan untuk menghasilkan 

GGL akibat perubahan fluks ɸ. Jika coil dengan N putaran mengalami 

perubahan flux magnet tegangan adalah (Sangadji, 2012) 

𝑑ɸ 
𝑉 = 𝑁 

𝑑𝑡 
… … … … … … … … … … … … … . (2.7) 

Dimana 𝑑ɸ adalah perubahan flux dalam Wb/s, untuk tegangan yang diasilkan 
𝑑𝑡 

pada induktor akibat perubahan arus ditentukan dengan persamaan 

𝑑i 
𝑉 = 𝐿 

𝑑𝑡 
… … … … … … … … … … … … … . (2.8) 

Diaman L adalah Induktansi coil dengan satuan henry (H) 
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Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan 

oleh induktansinya, dalam satuan Henry. Persamaan nilai induktansi untuk 

selonoid adalah 

𝜇0 𝑑𝑁2 
𝐿 = 

𝑙 
… … … … … … … … … … … … … . (2.9) 

Dengan 𝜇0 adalah permeabilitas vakum dengan nilai 4𝜋 x 10-7, N 

adalah jumlah putaran lilitan, d adalah luas penampang dan l adalah panjang 

solenoid. Berikut gambar yang menunjukan panjang dan luas penampang. 

 

Gambar 2. 7 Lilitan Inti Udara 

Sumber:(Kho, 2020) 

Untuk Induktansi Solenoid Multilayer maka persamaannya adalah 

𝑎2𝑁2 

𝐿 = 
9𝑎 + 10𝑙 + 8,4𝑐 + 3,2𝑐𝑙/𝑎 

… … … … … … … … … … … … … . (2.10) 

 
c 

 
 

d 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 8 Multilayer Solenoid 

Sumber: (Kho, 2020) 

 
 

2.3.2 Induktor 

Arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar menyebabkan adanya 

medan magnet di sekitar penghantar tersebut. Karena dapat menimbulkan 

GGL, komponen yang mempunyai induktansi ini dinamakan induktor yang 

  

  

a 
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1 

yang biasanya berupa lilitan kawat seperti solenoid. Sebagaimana halnya 

kapasitor yang dapat menjadi media peumpanan energi listirk, induktor juga 

dapan menjadi media penyimpanan energi magnetik. 

Besarnya medan magnet yang dapat ditumbulkan oleh arus listrik sebanding 

dengan besarnya arus listrik, berikut persamanya 

 

𝜇0 𝐼 
𝐵 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = ( 

2𝑎 
) … … … … … … … … … … … … … . (2.11) 

 
 

 

𝐵 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑 = 
(𝜇0) 𝑁𝐼 

𝑙 
… … … … … … … … … … … … … . (2.12) 

 

 
 

√  2 𝑙 2 

𝜇0 𝑁𝐼 
𝐵 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑 = 

2𝐿 (𝑟2 − 𝑟1) 
𝑙𝑛 

𝑟3 + (2) + 𝑟2 
 

 

𝑙 

 

… . (2.13) 

√𝑟3 + (3)2 + 𝑟1 

Dengan 𝜇0 adalah permeabilitas vakum dengan nilai 4𝜋 x 10-7, N adalah 

jumlah putaran lilitan, I adalah arus dan l adalah 

 

2.3.3 Kumparan 

Menurut fisika, medan magnet yang berubah akan menyebabkan 

medan listrik yang berputar (hukum Faraday). Dalam konduktor, misalnya 

pelat aluminium, akan timbul arus listrik yang berputar (arus Eddy). 

Selanjutnya, arus listrik yang berputar akan menimbulkan medan magnet yang 

tegak lurus bidang (hukum Ampere). Arah medan magnet ini berlawanan arah 

dengan medan magnet yang mula-mula (hukum Lenz) sehingga timbul gaya 

yang akan menggerakkan pelat searah gerakan magnet (gaya Lorentz). Dapat 

dilihat pada gambar dibwah bagaimana arus eddy akan timbul saat batang 

magnet didekatkan pada lempengan. Arus yang terbentuk seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 2. 9 Skema Arus Eddy 
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2.4 Kapasitor 

Kapasitor (Kondensator) yang dalam rangkaian elektonika 

dilambangkan dengan “C” adalah suatu alat yang dapat menyimpan 

energi/muatan listrik didalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan 

ketidakseimbangan internal dari muatan listrik, kapasitor ditemukan oleh 

Michael faraday satuan kapasitor disebut Farad (F). Satu Farad = 9 x 1011 cm2 

yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. 

Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah konduktor yang dipisahkan oleh 

suatu bahan dielektrik. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, 

maka muatan - muatan positif akan mengumpul pada salahsatu kaki (elektroda) 

metalnya dan pada saat yang sama muatan – muatan negatif terkumpul pada 

ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalur menuju kutub 

negatif dan sebaliknya, karena terpisah oleh bahan dilektrik yang non – 

konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung 

– ujung kakinya. 

Proses pengisian kapasitor dilakukan dengan menghubungkan 

kapasitor tersebut dengan beda potensial. Muatan yang tersimpan dalam 

kapasitor berbanding lurus dengan beda potensial yang diberikan. 

𝑄 ≈ 𝑉 … … … … … … … … … … … … … . (2.14) 

Konstanta kesembandinganya menyatakan kapasitas (Kapasitansi) 

Kapasitor untuk menyimpan muatan 

𝑄 = 𝐶𝑉 … … … … … … … … … … … … … . (2.15) 

Bisa diartikan kapasitansi suatu kapasitor merupakan perbandingan 

antara muatan yang disimpan dengan beda potensial antara konduktor- 

konduktornya. 

Ruang antara konduktor pada suatu kapasitor biasanya diisi dengan 

bahan isolator yang dinamakan dielektrik, misalnya kaca, kertas, mika, dll. 

Eksperimen Faraday menunjukan bahwa adanya dielektrik menyebabkan 

kapasitansi bertambah, penambahan kapasitansi disebabkan karena adanya 

bahan dielektrik mengakibakan medan listrik diantara kapasitor berkurang. 

Konstanta dielektrik dapat dikaitkan dengan permitivitas bahan 

𝜀 = 𝐾𝜀0 … … … … … … … … … … … … … . (2.16) 
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⁄ 

Energi yang tersimpan pada kapasitor selama pengisian kapasitor, 

muatan positif dipindahkan dari salah satu konduktor (konduktor negatif) ke 

konduktor lainya (positif). Jika muatan sebesar q dipindahkan maka energi 

potensial muatan tersebut bertambah sebesar qV. Artinya untuk mengisi 

kapasitor diperlukan sebuah usaha (energi) yang kemudian disimpan dalam 

bentuk energi potensial muatan yang berpindah. Energi yang diperlukan untuk 

memindahkan muatan dq melalui potensial V adalah 

𝑞 
𝑈 = 𝑉𝑑𝑞 = 

𝑐 
𝑑𝑞 … … … … … … … … … … … … … . (2.17) 

Sehingga energii yang diperlukan untuk pengisisa muatan sebesar Q adalah 

𝑄 𝑄 
𝑄 𝑞 

𝑄2 

𝑈 = ∫  𝑑𝑢 = ∫  𝑉𝑑𝑞 = ∫ 
𝑐 

𝑑𝑞 =  
 2𝐶 

0 0 

𝑄2 

= 
𝑄 

= 
2 𝑉 

0 

𝑄𝑉 

2 

𝐶𝑉2 
= 

2𝐶 
= 

𝐶𝑉2 
 

 

2 
 
 

2.5 SCR 

Silicon controlled rectifier (SCR) atau thyristor merupakan device 

semikonduktor yang mempunyai perilaku cenderung tetap on setelah 

diaktifkan dan cenderung tetap off setelah dimatikan (bersifat histeresis) dan 

biasa digunakan sebagai saklar elektronik, protektor, dan lain sebagainya. 

Dioda shockley adalah dioda yang terdiri dari empat lapisan bahan 

semikonduktor, atau yang juga biasa disebut sebagai dioda PNPN. 

Perkembangan dioda shockley menjadi SCR sebenarnya dicapai hanya dengan 

menambah suatu tambahan kecil yang tidak lebih dari sambungan kawat ketiga 

yang diberi nama “gate” dari struktur PNPN yang telah ada. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan gambar dibawah ini. 
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Gambar 2. 10 Struktur SCR 

Sumber:(Edukasi.net, 2008) 

Berikut ini adalah symbol skematik dan diagram skematik dari SCR 
 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 11 Visualisasi dengan transistor 

Sumber:(Edukasi.net, 2008) 

Jika sebuah gate dari SCR dibiarkan mengambang atau tidak terhubung 

(terputus), maka SCR akan berperilaku sama persis seperti dioda shockley. 

Seperti halnya dioda shockley, SCR juga akan aktif dan mengunci (latch) saat 

diberikan tegangan breakover antara katoda dan anoda. Untuk mematikan 

kembali SCR dapat dilakukan dengan cara mengurangi arus sampai salah satu 

dari transistor internal tersebut jatuh dan berada dalam mode cutoff , dan 

perilaku SCR yang seperti ini juga seperti dioda shockley. 

Daerah fungsi SCR dapat mencapai 50kHz, SCR dibuat dari bahan 

konduktor jenis silicon dengan pertimbanagn dengan kemampuannya terhadap 

suhu dan daya yang tinggi. walalupun bahannya sama dengan transistor 

biopolar atau MOS, akan tetapi struktur PN junction lebih kompleks. 
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Komponen SCR lebih digunakan sebagai saklar ketimbang sebagai penguat 

arus atau tegangan seperti halnya transistor. Tahanan dalam dinamis suatu 

SCR adalah sekitar 0,01 sampai 0,1 ohm sedangkan reverensya sekitar 100.000 

ohm. 

Struktur SCR adalah 4 lapis PNPN seperti yang ditunjukan. Jika 

dipilah, struktur ini dapat dilihat sebagai dua buah struktur junction PNP dan 

NPN yang tersambung ditengah. Ini tidak lain adalah dua buah transistor PNP 

dan NPN yang tersambung pada masing – masing kolektor dan base. Jika 

divisualisasikan sebagai transistor Q1 dan Q2. 

Terlihat disini kolektor transistor Q1 tesambung dengan base transistor 

Q2 dan sebaliknya kolektor Q2 tersambung dengan base Q1. Ragkaian 

transistor yang demikian menunjukan adanya loop penguatan arus dibagain 

tengah dimana diketahui Ic = B Ib, yaitu arus koletor adalah penguatan dari 

arus base. 

Jika ada arus sebesar Ib yang mengalir pada base transistor Q2 maka 

akan ada arus Ic yang mengalir di transistor Q2. Arus kolektor ini merupakan 

arus base Ib pada transistor Q1. Arus kolektor transistor Q1 tidak lain adalah 

arus base bagi transistor Q2. Demikian seterusnya sehingga semakin lama 

sambungan PN dari SCR ini dibagian tengah akan mengecil dan hilang. 

Tertinggal hanya lapisan P dan N dibagian luar. 

Jika keaadan ini tercapai, maka struktur yang demikian tidak lain 

adalah diode PN (anoda katoda) yang sudah dikenal. Pada saat yang demikain 

disebut bahwa SCR dalam keaadan ON dan dapat mengalirkan arus dari anoda 

ke katoda seperti layaknya diode. 

Melalui kaki (pin) gate memungkinkan komponen ini di trigger 

menjadi ON yaitu dengan memberi arus gate. Ternyata dengan memberi arus 

Ig yang semakin besar dapat meneruskan tegangan backover (Vbo) sebuah 

SCR. Dimana tegangan ini adalah tegangan minimum yang diperlukan SCR 

untuk menjadi ON. Sampai pada suatu besar arus gate tertentu, ternyata akan 

sangat membuat mudah SCR menjadi On, bahkan dengan tegangan forward 

yang kecil sekalipun misalnya 1 volt atau lebih kecil lagi. 
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2.6 Arduino Mega 

Arduino adalah platform pembuatan prototipe elektronik yang bersifat open – 

source hardware yang berdasarkan pada perangkat keras dan perangkat lunak 

yang fleksibel dan mudah digunakan. Arduino ditunjukan bagi para seniman, 

desainer, dan siapapun yang tertarik menciptakan objek atau lingkungan yang 

interaktif 

Arduino merupakan platform yang terdiri dari software dan hardware. 

Hardware arduino sama dengan mikrokontroller pada umumnya hanya pada 

ardunio ditambahkan penamaan pin agar mudah diingat. Software arduino 

merupakan software open source sehingga dapat didownload secara gratis. 

software ini digunakan untuk membuat dan memasukan program ke dalam 

arduino. Pemrograman arduino tidak sebanyak tahapan mikrokontroller 

konvensional karena arduino sudah disesain mudah untuk dipelajari, sehingga 

para pemula dapat mulai belajar mikrokontoller dengan arduino. (Hurisantri. W, 

2016) 

Komponen utama didalam papan arduini adalah sebuah 8 bit dengan merek 

ATmega yang dibuat oleh Atmel Corporation. Berbagai papan arduino 

menggunakan tipe ATmega yang berbeda – beda tergantung dari spesifikasinya. 

 

Gambar 2. 12 Arduino Mega 2560 

 

 
Tabel 2. 1 Data Teknik Board Arduini Mega 2560 

 

Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) 

Analog Input Pins 16 

DC curren per I/O Pin 40 mA 

DC Current for .3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB of wich 8 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 
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EEPROM 4 KB 

Clock Speedz 16 MH Clock Speedz 

 

2.6.1 Fitur Board Arduino 

a. Pin Out 

1.0 pinout: ditambahkan pin SDA dan pin SCL yang dekat dengan pin 

AREF dan dua pin baru lainya ditempatkan dekan dengan RESET, 

IOREF menggunakan shield untuk beradaptasi dengan tegangan yang 

tersedia pada papan. Yang akan kopatibel baik dengan papan yang 

menggunakan AVR yang beroperasi dengan 5 Volt dan arduino due 

yang beroperasi dengan 3.3 Volt. Dan ada dua tipe pin yang tidak 

terhubung, yang disediakan untuk tujuan masadepan. 

b. Sirkuit RESET 

c. Chip ATmega16U2 menggantikan chip ATmega8U2 

 
 

2.6.2 Catu Daya 

Arduino dapat diaktifkan memalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal. Suber catu daya eksternal dapat didapat dari adaptor AC-DC atau 

baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokan steker 2.1 mm yang 

bagian tengahnya terminal positif ke jack sumber tegangan pada papan. Jika 

tegangan berasal dari baterai dapat langsung dihubungkan melalui header pin 

Gnd dan pin Vin dari konektor POWER. 

Papan arduinoMega560 dapat beroperasi dengan pasokan daya 

eksternal 6 -20 volt. Jika diberikan tegangan kurang dari volt maka pin 5 Volt 

akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 volt dan ini akan membuat papan 

menjdai tidak stabil. Jika menggunakan lebih dari 12 volt maka papan akan 

mengalami rentan panas dan dapat merusak, jadi dapat disimpulakan bahwa 7- 

12 volt adalah sumber teganagn yang baik. 

Berikut adala pin – pin tegangan pada arduino 

a. Vin : input tegangan untuk papan arduino ketika menggunakan 

sumberdaya dari regulator yang tersedia pada papan. Arduino 

eksternal. 
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b. 5V : pin yang mengeluarkan teganaan regulator 5 volt, dari sini 

tegangan sudah diatur dari regulator yang tersedia pada papan. 

Arduino dapat diaktifkan dengan sumber daya baik berasal dari 

jack power DC, konektor USB atau pin Vin. 

c. 3V3 : sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3.3 volt. Teganagn 

ini dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan. Arus 

maksimum yang dihasilkan adalah 50mA 

d. GND: Ground atau Massa 

e. IOERF: Pin Ini pada papan arduino berfungsi untuk memberikan 

referensi tegangan yang beroperasi pada mikrokontroller. Sebuah 

perisai dikonfigurasi dengan benar untuk dapat membaca pin 

tegangan IOREF dan memilih sumber daya yang tepat atau 

mengaktifkan penerjemah tegangan pada outuput untuk bekerja 

pada tegangan 5 volt atau 3,3 volt. 

 

2.6.3 Memory 

Arduino ATMega 2560 memiliki 256 KB flash memori untuk 

menyimpan kode (yang 8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 

4 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan 

EEPROM) 

 

2.6.4 Software Arduino 

Arduino diciptakan untuk para pemula bahkan yang tidak memiliki 

basic bahasa pemrograman sama sekali karea telah dipermudah dengan 

library. Arduino menggunakan software processing yang digunakan untuk 

menulis program kedalam arduino. Processing sendiri menggabungkan antara 

bahas C++ dan Java. Software Arduino ini dapat di install di berbagai OS : 

Linu, Mac Os, Windows. Arduino tidak sekedar alat pengembangan melainkan 

kombinasi dari hardware, bahasa pemrogramaan dan Integrated Development 

Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sanagt 

berperan untuk menulis program, meng compile menjadi kode biner dan 

mengupload ke dalam memory microcontroller. 

Software IDE Arduino terdiri dari 3 bagian : 
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a. Editor Program, untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa 

processing. Listening program pada arduino disebut sketch. 

b. Compiler, modul yang berfunsgi mengubah bahasa processing kedalam 

kode biner karena kode biner adalah satu – satunya Bahasa program yang 

dipahamu oleh mikrokontroller. 

c. Uploader, modul yang berfungsi memasukan kode biner kedalam memori 

mikrokontroller. 

 

Gambar 2. 13 Tampilan software IDE Arduino 

 

 
2.6.5 Mikrokontroller Arduino Mega 2560 

Mikrokontroller adalah piranti elektronik berupa Integrated Circuit 

(IC) yang memilki kemampuan memaipulasi data (Informasi) berdasarkan 

suatu urutan intruksi (program) yang dibuat oleh programmer dimana 

didalamnya sudah terdapat Centr Proccesor Unit (CPU), Random Aces 

Memory (RAM), Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 

(EEPROM), I/O, Timer dan peralatan internal lainya yang sudah saling 

terhubung dengan baik oleh pabrik pembuatnya dan dikemas dalam satu chip 

yang siap pakai. Umumnya mikrokontroller memiliki intruksi memanipulasi 
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bit, akses ke I/O secara langsung serta proses interupsi yang cepat dan efisien. 

Pengguna mikrokontroller sudah banyak ditemui dalam berbagai peralatan 

elektornik, seperti telepon digitai, televisi, dan lain – lain. Dan dapat digunakan 

juga di industri 

 

2.6.6 Konfigurasi pin Arduino Mega 2560 

Konfigurasi pin mikrokontroler ATmega 2560 adalah sebagi berikut: 

a. VCC merupakan pin yang digunakan sebagi sumber masukan tegangan. 

b. GND merupakan pin untuk Ground. 

c. XTAL1/XTAL2, XTAL digunakan sebagi pin eksternal clock. 

d. Poert A,B ,C, D,E, F,dan L merupakan 8 bit port I/O dengan internal pullup 

resistor. Port G merupakan 6 bit port I/O dengan Internal pullup resistor. 

e. Port F (PF0:PF) dan Port K(PK0:PK) merupakan pin I/O dan merupakam 

pin masukan ADC. 

f. AVCC adalah pin masukan tegangan ADC 

g. AREF adalah pin masukan tegangan referensi eksternal ADC. 

 

 
Gambar 2. 14 Konfigurasi pin Arduino 
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2.7 Pengaruh Kenaikan Suhu Terhadap Performa Alat 

Penghantar listrik merupakan salah satu komponen penting dalam 

distribusi daya listrik. Kemampuan penghantar listrik dalam menghantarkan daya 

listrik sangat dipengaruhi oleh kualitas konduktor dan resistansinya. Kondisi 

lingkungan dengan temperatur yang bervariasi akan mempengaruhi konduktor 

dan resistansinya. Dengan mengetahui pengaruh temperatur terhadap penghantar 

maka diharapkan akan membantu dalam proses pemilihan penghantar sesuai 

dengan area kerja penghantar listrik. hambatan bahan tergantung terhadap suhu. 

Makin tinggi suhu bahan, nilai hambatannya makin besar. Tetapan yang 

menyatakan besarnya kenaikan nilai hambatan untuk tiap kenaikan suhu bahan 

10oC disebut koefisien suhu hambatan listrik (α). Besarnya Salah satu faktor 

luar/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap hambatan penghantar adalah 

suhu atau temperatur. Semakin tinggi temperatur suatu penghantar, semakin 

tinggi pula getaran elektron-elektron bebas dalam penghantar tersebut. Getaran 

elektron-elektron bebas inilah yang akan menghambat jalannya muatan listrik 

(arus listrik) dalam penghantar tersebut. 

Adapun hambatan jenis penghantar (ρ) akan berubah seiring dengan 

perubahan temperatur. Semakin tinggi temperatur penghantar, hambatan jenisnya 

akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Perubahan hambatan jenis ini selanjutnya 

akan diikuti oleh perubahan hambatan total (R) penghantar itu sendiri (Giancoli, 

2001) koefisien suhu hambatan listrik untuk tiap-tiap bahan berbeda. Adanya 

koefisien suhu hambatan listrik bahan ini disebabkan karena adanya pengaruh 

suhu terhadap susunan atom-atom bahan. Bahan konduktor adalah bahan yang 

kutub atom-atomnya mudah teratur sesuai arus listrik yang melaluinya. Semakin 

teratur susunan atom-atom bahan tersebut semakin baik sifat konduktornya. 

Susunan atom-atom ini akan terganggu jika bahan dipanaskan. Semakin tinggi 

suhu bahan maka susunan atomatomnya semakin tidak teratur, sehingga 

hambatan bahan semakin besar (Surya, 2009). 

 

2.8 Spesifikasi Komponen 

2.8.1 Kapasitor 

Kapasitor (kondensator) yang ada dalam rangkaian elektronika 

dilambangkan dengan huruf “C” merupakan suatu alat yang dapat menyimpan 
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energi/muatan listrik didalam medam listrik, dengan cara mengmpulkan 

ketidakseimbangan internal muatan listrik. Komponen kapasitor ditemukan 

oleh Michael Faraday. Satuan kapasitor disebut Farad (F). Satu Farad = 

9x1011 cm2 yang artinya luas permukaan kepingan tersebut (Ui, 2012). 

Berikut gambar dari kapasitor. 

 
 

 
 

2.8.2 LCD 

Gambar 2. 15 Kapasitor 

 

 
LCD (Liquid Crystal Display) 20x4 adalah salah satu jenis display 

elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan 

tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di 

sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back- lit. 

LCD (Liquid Cristal Display) berfungsi sebagai penampil data baik dalam 

bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. Adapun fitur yang disajikan pada 

LCD 20x4 ini antara lain: 

• Terdiri dari 20 karakter dan 4 baris; 

• Terdapat karakter generator terprogram; 

• Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit; 

• Dilengkapi dengan back light. 
 

 

Gambar 2. 16 LCD I2C 
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2.8.3 Push Button 

Push button switch (saklar tombol tekan) adalah perangkat / saklar 

sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus 

listrik dengan sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci). Sistem kerja unlock 

disini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus 

aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), 

maka saklar akan kembali pada kondisi normal. 

Sebagai device penghubung atau pemutus, push button switch hanya 

memiliki 2 kondisi, yaitu On dan Off (1 dan 0). Istilah On dan Off ini menjadi 

sangat penting karena semua perangkat listrik yang memerlukan sumber energi 

listrik pasti membutuhkan kondisi On dan Off. 

Karena sistem kerjanya yang unlock dan langsung berhubungan 

dengan operator, push button switch menjadi device paling utama yang biasa 

digunakan untuk memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. Secanggih 

apapun sebuah mesin bisa dipastikan sistem kerjanya tidak terlepas dari 

keberadaan sebuah saklar seperti push button switch atau perangkat lain yang 

sejenis yang bekerja mengatur pengkondisian on dan off. Berikut merupakan 

gambar dari push button. 

 
 

Gambar 2. 17 Push Button 

 

 
2.8.4 Voltmeter Digital DC 

Voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan 

listrik. Dengan ditambah alat multiplier akan dapat meningkatkan kemampuan 

pengukuran alat voltmeter berkali-kali lipat. 
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2.8.5 Relay 

Gambar 2. 18 Voltmeter Digital DC 

 

 
Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan 

merupakan komponen Electromechanical (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 5V dan 50 mA 

mampu menggerakan Armature relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) 

untuk menghantarkan listrik 220V 2A. (Turang, 2015) 

 

Gambar 2. 19 Relay 

2.8.6 Solenoid Push/Pull 12V/2A 

Solenoida atau Solenoid adalah perangkat elektromagnetik yang dapat 

mengubah energi listrik menjadi energi gerakan. Energi gerakan yang 

dihasilkan oleh Solenoid biasanya hanya gerakan mendorong (push) dan 

menarik (pull). Pada dasarnya, Solenoid hanya terdiri dari sebuah kumparan 

listrik (electrical coil) yang dililitkan di sekitar tabung silinder dengan aktuator 
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ferro-magnetic atau sebuah Plunger yang bebas bergerak “Masuk” dan 

“Keluar” dari bodi kumparan. Sebagai informasi tambahan, yang dimaksud 

dengan Aktuator (actuator) adalah sebuah peralatan mekanis yang dapat 

bergerak atau mengontrol suatu mekanisme. Solenoid juga tergolong sebagai 

keluarga Transduser, yaitu perangkat yang dapat mengubah suatu energi ke 

energi lainnya. (Yudhana et al., 2017) 

 

Gambar 2. 20 Solenoid Push/Pull 

 

 
2.8.7 Power Supply 

Power Supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer 

yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya komponen power 

supplay ini berbentuk persegi. Pada dasarnya Power Supply membutuhkan 

sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan 

perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana yakni dengan 

mengubah daya 120V ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai 

kebutuhan komponen-komponen tersebut. 
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Gambar 2. 21 Power Supply 

2.8.8 Resistor 

Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering 

ditemukan dalam Rangkaian Elektronika. Hampir setiap peralatan Elektronika 

menggunakannya. Pada dasarnya Resistor adalah komponen Elektronika Pasif 

yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk 

membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika. 

Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Hambatan atau 

Tahanan dan biasanya disingkat dengan Huruf “R”. Satuan Hambatan atau 

Resistansi Resistor adalah OHM (Ω). Sebutan “OHM” ini diambil dari nama 

penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga merupakan seorang Fisikawan 

Jerman. (Sitepu, 2018) 

 

Gambar 2. 22 Resistor 

 

 
2.8.9 Sensor Suhu 

Sensor Suhu atau Temperature Sensors adalah suatu komponen yang 

dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat 

mendeteksi gejala perubahan suhu pada obyek tertentu. Sensor suhu 

melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas/dingin yang dihasilkan 
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oleh suatu obyek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau 

mendeteksi gejala perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk output 

Analog maupun Digital. Sensor Suhu juga merupakan dari keluarga 

Transduser. Contoh peralatan-peralatan listrik maupun elektronik yang 

menggunakan Sensor Suhu diantaranya seperti Thermometer Suhu Ruangan, 

Thermometer Suhu Badan, Rice Cooker, Kulkas, Air Conditioner (Pendingin 

Ruangan) dan masih banyak lagi. 

 

Gambar 2. 23 Sensor Suhu 
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LCD I2C Power Supply 

Push Button 

Penumbukan/ 

Pelontar CTT 

Sensor Suhu 

DS18B20 

Selenoid On 

Arduino Relay 

Pembubuhan 

Selesai 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Pada rancang bangun ini akan dibahas mengenai cara merancang 

prototipe alat cap tanda tera semi otomatis. Perancangan ini meliputi prinsip 

kerja, pembuatan sistem kerja mekanik, pembuatan system kerja semi otomatis 

dan antarmuka pada platform yang dibuat serta komponen – komponen yang 

menyusun dalam pembuatan prototipe ini 

 

3.1 Lokasi 

Lokasi pengambilan data dan penulisan laporan proyek akhir 

dilakukan di Laboratorium Massa Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Kemetrologian (PPSDK) yang berlokasi di Jl. Daeng M. Ardiwinata KM 

3,4 Cihanjuang, Bandung. 

 

3.2 Deskripsi dan Prinsip Kerja Alat 
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Gambar 3. 1 Diagram Blok Prototipe Alat Cap Tanda Tera 

Prinsip kerja pada prototipe ini adalah menggunakan metode 

solenoid yang dialirkan arus sehingga terjadi gaya elektromagnetik 

yang membuat batang besi sebagai alat cap tanda tera tertarik dan 

menumbuk ke media cap tanda tera berupa alumunium. Pada sistem ini 

akan dilakukan pengisian tegangan dan arus yang akan masuk kepada 

kapasitor dan dilakukan penekanan push button. Saat push button 

ditekan akan terjadi pengaliran arus dan tegangan yang membuat 

arduino memerintahkan relay untuk normaly close sehingga arus akan 

dialirkan kepada soleoid. Waktu yang diberikan relay sekitar dua detik 

yang menyebabkab selonoid mengalami gaya elektromagnetik yang 

membuat batang CTT terdorong oleh gaya elektromagnetik dan 

melakukan penumbukan atau pembubuhan pada media cap tanda tera. 

Setelah 2 detik relay akan kembali normaly open yang 

menyebabkan tegangan dan arus pada solenoid terputus sehingga 

batang CTT akan kembali kepada posisi semula dengan bantuan pegas 

yang terdapat pada sistem kerja solenoid. Dalam waktu 2 detik pula 

penumbukan akan menampilkan gaya maksimal saat menggunkan 

timbagan untuk mengetahui gaya yang dihasilkan oleh solenoid. Pada 

solenoid juga terdapat sensor suhu yang mengukur besaran kenaikan 

suhu yang terjadi pada solenoid. Sensor ini akan memberikan 

ransangan kepada ardunio untuk prototipe ini bisa digunakan kembali 

atau tidak. Berikut ini, gambar flowchart dari alat prototipe alat cap 

tanda tera semi otomatis 



47  

Tekan 
Suhu < 32O 
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Gambar 3. 2 Flowchart Sistem Otomasi pada rangkian alat CTT 

Pada sistem otomasi ini, perintah akan dimulai pertama kali 

dilakukan penekanan push button yang akan mengalirkan arus kepada 

Arduino. Setelah itu Arduino akan memberikan perintah kepada relay 

untuk normaly close dan memonitoring suhu yang akan ditampilkan 

pada LCD. Jika persyaratan terpenuhi (Suhu < 32o) maka alat bisa 

digunakan dengan terjadinya perubahan posisi pada relay dari normaly 

open menjadi normaly close sehingga aliran arus dan tegangan bisa 

mengalir kepada solenoid. Saat aliran arus dan tegangan mengalir pada 

solenoid akan tejadi gaya elektromagnetik yang akan menyebabkan 

START 

Diinisialisasi program 

DELAY 2 SEKON 

STOP 

Keterangan Ready Tool 

dan Suhu pada LCD 
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START 

Tegangan 9V 2A/12V 1.5A/12V 3A 

Push Button 

Gaya Elektromagnetik 

START 

batang CTT menumbuk pada media tembaga selama 2 detik. Setelah 2 

detik relay akan kembali pada posisi normaly open membuat posisi 

batang CTT kembali posisi semula. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.  3 Flowchart Sistem Mekanik Alat Cap Tanda Tera 

Sistem mekanik yang digunakan pada alat cap tanda tera ini akan 

dimulai dari input yang diberikan sebesar 12Volt yang akan masuk ke 

dalam kapasitor, setelah memasuki kapasitor akan disimpan beberapa saat 

kemudian dan akan dilepaskan sesaat operator menekan push button yang 

secara langsung relay diperintahkan oleh Arduino untuk membuka jalur 

(Normaly Close) sehingga aliran arus dan tegangan akan memasuki modul 

Modul Solenoid 

Arduino/Relay 

Kapasitor 
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solenoid sehingga tejadi gaya elektormagnetik yang akan menarik batang 

CTT menumbuk media CTT sehingga terjadi pembubuhan oleh alat CTT. 

 

3.3 Komponen penyusun Prototipe 

Prototipe semi otomasi alat cap tanda tera terdiri dari beberapa 

komponen untuk menghasilkan sebuah alat cap tanda tera yang portable 

dan menghasilkan kekuatan yang seragam sesuai dengan program atau 

hasil yang diharapkan. 

 

Gambar 3. 4 Skematik Rangkaian Prototipe Alat Cap Tanda Tera 

1. LCD 20x4 

2. Arduino Uno 

3. Relay 

4. Push Button 

5. Kapasitor 

6. Resistor 

7. Power Supply 

8. Solenoid Push/Pull 12V/2A 

9. Sensor Suhu 

 
 

3.3.1 Arduino AT Mega 

Pada perancangan ini, digunakan Arduino jenis Mega 2560. 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasis 

9 

1 
8 

3 

5 2 

6 

7 4 
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ATmega2560. Yang mempunyai 54 pin digital input / output, di mana 

14 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 16 analog input, 4 

UARTs (hardware serial ports), 16 MHz crystal oscillator, 

sambungan USB, power jack, ICSP header, dan tombol reset. Board 

ini juga menggunakan daya yang terhubung ke komputer dengan kabel 

USB atau daya eksternal dengan adaptor AC-DC atau baterai. 

 

3.3.2 Kapasitor 

Kapasitor (kondensator) yang ada dalam rangkaian elektronika 

dilambangkan dengan huruf “C” merupakan suatu alat yang dapat 

menyimpan energi/muatan listrik didalam medam listrik, dengan cara 

mengmpulkan ketidakseimbangan internal muatan listrik. Komponen 

kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday. Satuan kapasitor disebut 

Farad (F). Satu Farad = 9x1011 cm2 yang artinya luas permukaan 

kepingan tersebut (Ui, 2012). 

 

3.3.3 Push button 

Push button adalah alat yang berfungsi untuk memutuskan 

aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock k (tidak mengunci). 

Pada umumnya saklar push button adalah tipe saklar yang hanya 

kontak sesaat saja saat ditekan dan setelah dilepas maka akan kembali 

lagi menjadi NO, biasanya saklar tipe NO ini memiliki rangkaian 

penguncinya yang dihubungkan dengan kontaktor dan tipe NO 

digunakan untuk tombol on. Pada rancang bangun ini digunakan tipe 

normaly open yang dihubungkan antara relay dan Arduino dengan pin 

D2 dan push button 2 yang dihubungkan antara baterai dengan gate 

pada thyristor yang berfungsi mengalirkan arus dari kapasitor ke 

coil/kumparan. 

 

3.3.4 Voltmeter digital 

Voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur 

tegangan listrik. Dengan ditambah alat multipilier akan dapat 

meningkatkan kemampuan pengukuran alat voltmeter berkali-kali 
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lipat. Gaya magnetik akan timbul dari interaksi antar medan magnet 

dan kuat arus. Gaya magnetic tersebut akan mampu membuat jarum 

alat pengukur voltmeter bergerak saat ada arus listrik. Semakin besar 

arus listrik yang mengelir maka semakin besar penyimpangan jarum 

yang terjadi. Pada pembuatan prototipe ini kami menggunkan 

voltmeter digital dengan kemampuan mengukur maksimal 500 volt. 

 

3.3.5 Resistor 

Resistor digunakan untuk membatasi arus dan tegangan yang 

berlebih terhadap kompoen tertentu pada rangkaian. Resistor yang 

digunakan pada penyusun prototipe ini yaitu sebesar 

 

3.3.6 Relay 

Relay ini akan berfungsi sebagai komponen yang akan 

memutus atau menyambungkan aliran dari sumber tegangan (input) ke 

beban peralatan elektronik komponen. Relay yang digunakan memiliki 

tegangan perasi sebesar ± 5V. berfungsi menyambungkan aliran 

tegangan dari sumber kepada modul step – up dengan selang waktu 

pengisian yang bisa ditentukan. Dalam hal ini kami menentukan 5 detik 

pengisian. 

 

 
 

3.3.7 Kerangka pembangun bagian luar 

Seluruh kerangka bagian luar pada rancang bangun ini dibuat 

menggunakan printer tiga dimensi yang dimana desian nya dibuat oleh 

kami sendiri. Berikut gambar – gambar desain kerangka luar prototipe 

alat cap tanda tera 
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Gambar 3. 5 Kerangka 3D 
 

Gambar 3. 6 Kerangka 3D Tampak Depan 
 

 
 

Gambar 3. 7 Kerangka 3D Tampak Samping 

Desain yang dibuat adalah dua penyangga utama dengan landasan 

bawah untuk penyimpanan media pembubuhan cap tanda tera. Diantara 

penyangga utama ada dua pasang penyangga peyimapang bagian atas dan 

peyimpang bagian bawah. Untuk penyangga bagian atas dimaksudkan 

untuk menahan batang cap tanda tera untuk berada tetap pada sumbunya 

dan yang bawah terdapat sebuah tempat yang akan digunakan menjadi coil 
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Tekan 
Suhu < 32O 

START 

Inisiali Program 

Tombol 

yang nantinya akan dililitkan tembaga menjadi kumparan tembaga yang 

dimaksudkan untuk menarik batang cap tanda tera untuk melakukan 

pembubuhan pada media alumunium dan kayu. 

 

3.4 Pemrograman 

Algoritma pemrograman yang dilakukan dalam perancangan 

bangun untuk prototipe alat cap tanda tera dilakukan pada sebuah 

mikrokontroller yang dilakukan pengkodingan dan pengalamatan pada 

sebuah aplikasi bernam IDE Arduino. Pemrograman aktif saat ditekan push 

button yang akan memicu Arduino memerintahkan relay untuk normaly 

close dan mengalirkan arus selama 2 detik kepada solenoid dan setelah itu 

akan kembali lagi kepada pososi normaly open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 8 Flowchart Sistem Otomasi 

DELAY 2 SEKON 

STOP 

Keterangan Ready Tool 

dan Suhu pada LCD 
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3.5 Prosedur Pengujian 

Berikut pengujian yang dilakukan pada prototipe alat cap tanda tera 

yaitu pengujian gaya untuk mengetahui perbandingan lurus antara 

tegangan dan gaya yang dihasilkan dari prototipe yang dibuat. 

 

3.5.1 Pengujian gaya 

Pengujian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui 

besaran gaya yang dihasilkan oleh prototipe dan menguji ketetapan 

gaya yang dihasilkan unrtuk mendapatkan hasil pembubuhan cap tanda 

tera yang konsisten dari setiap pukulan yang diberikan oleh prototipe. 

Pengukuran gaya dilakukan pada titik 9V 2A, 12V 1.5A dan 12V 3A. 

Prosedur pada pengujian yang dilakukan sebagai berikut. 

1. Timbangan elektronik dan prototipe disiapkan. 

2. Prototipe diposisikan dengan jarak 0.5 cm diatas timbangan. 

3. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali pada setiap titik. 

4. Hasil dari pengujian dilakukan pencatatan dan pengolahan data. 

 
 

3.5.2 Pengujian pembubuhan pada media tembaga 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa mampu 

prototipe alat cap tanda tera semi otomatis ini bisa melakukan 

pencetakan atau pembubuhan pada media Tembaga. Prosedur 

pengujian sebagai berikut: 

1. Alumunium telah disiapkan berserta dengan prototipe yang 

terhubung dengan tegangan. 

2. Alumunium diletakan pada landasan prototipe. 

3. Prototipe ditembakan pada media alumunium untuk membentuk 

pembubuhan 

 

3.5.3 Pengujian Voltmeter Digital 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui berapa besaran 

voltase cara pengujian sebagai berikut: 

1. Output Tegangan diatur sesuai dengan titik pengujian. 

2. Hasil dari output tegangan dilihat pada voltmeter digital. 
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3. Data yang ada kemudian ditulis dan diolah 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Ketahanan suatu prototipe atau sistem dapat diketahui dengan 

melakukan pengujian pada bagaian – bagian penyusunnya sehingga dapat 

dianalisa baik kelebihan dan kekurangan pada prototipe yang dibuat. 

 

4.1 Hasil Prototipe 

Prototipe alat cap tanda tera semi otomatis telah dibuat. Hasil 

prototipe dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Prototipe yang dibuat 

mampu melakukan pencetakan cap tanda tera pada benda yang diuji dan 

menghasilkan tekanan yang berbeda pada saat diberikan input voltase pada 

coil yang akan membuat gaya elektromagnetik yang berguna untuk 

memberikan tekanan pada pembubuhan cap tanda tera. 

 
 

Gambar 4. 1 Gambar Prototipe 
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\ 

Keterangan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 
 

Tabel 4. 1 Keterangan Komponen Pada Rangkian 
 

No Keterangan Komponen 

1 Relay 

2 Protoboard 

3 Push Button 

4 LCD I2C 

5 Arduino 

6 Juper/Kabel 

7 Sensor Suhu 

8 Penyangga Kerangka 

9 Kerangka Prototipe 

10 Penyangga Prototipe 

11 Modul Solenoid 

12 Landasan Kerangka 

 

4.2 Pengujian Voltmeter Digital 

Voltmeter digital ini dilakukan untuk menguji tegangan akan 

ditampilkan pada layar voltmeter digital. Pengujian ini dilakukan dengan 

mengatur output sehingga dapat diketahui nilai yang akan dilakukan 

pengujian. Berikut ini data pengujian yang dilakukan 

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Voltmeter Digital 
 

No Nilai Sebenarnya (Volt) Nilai Pengujian (Volt) Error (%) 

1 9 9,38 4,2 

2 12 12,24 2 

 
Dari Table 4.2 dapat dipeoleh grafik yang dapat dilihat pada Gambar 

4.2 dan 4.3 sebagai berikut 
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Gambar 4. 2 Grafik Hasil Pengujian Voltmeter Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 3 Grafik hasil error dari nilai pengujian dan nilai sebenarnya yang 

dibandingkan 

Dari Gambar 4.2 dan 4.3 dapat dianalisa kelinearitasan data dari 

nilai sebenarnya dengan nilai yang terbaca pada voltmeter digital. 

Perhitungan nilai eror menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 − 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % = | 

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎 
| 𝑥 100%

 
 
 
 

 
Dari data yang didapat dapat kita lihat ada nlai error terbesar yaitu 

4,2% saat tegangan menunjukan 9V. Akan tetapi jika nilai tegangan 

beranjak menjadi besar nilai error akan semakin kecil atau bahkan tidak 
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ada dapat kita lihat saat 12V error menunjukan angka 2%. Dari sini kita 

dapat simpulkan jika nilai tegangan yang digunakan semakin besar maka 

nilai error yang dihasilkan akan semakin kecil bahkan nyaris tidak ada. 

 

4.3 Pengujian Tekanan (Gaya) 

Pengujian ini dilakukan menggunakan timbangan dengan skala 1 

gram yang ditempatkan dibawah batang CTT, kemudian akan dilakukan 

pembubuhan batang CTT dan akan mengenai timbangan yang kemudian 

akan memberikan nilai massa yang dikonversi menjadi gaya dengan rumus 

sebagai berikut: 

 
m = massa (kg) 

𝐹 = 𝑚. 𝑔 

g = percepatan gravitasi (m/s2), nilai percepatan gravitasi 10m/s2 

Dari pengujian ini didapat nilai yang dapat diliat pada tabel 4.3 

dibawah ini, tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Menggunakan Timbangan 
 

 
No 

Titik Pengujian 

9.38V 2 A 12.24V 1.5A 12.24V 3A 

gram (g) Newton (N) gram (g) Newton (N) gram (g) Newton (N) 

1 283 2,83 510 5,10 603 6,03 

2 294 2,94 514 5,14 600 6,00 

3 300 3,00 518 5,18 602 6,02 

4 305 3,05 515 5,15 600 6,00 

5 303 3,03 510 5,10 600 6,00 

6 300 3,00 514 5,14 601 6,01 

7 300 3,00 515 5,15 602 6,02 

8 296 2,96 516 5,16 601 6,01 

9 300 3,00 513 5,13 603 6,03 

10 304 3,04 515 5,15 600 6,00 

Rata – 

Rata 
 

298,5 
 

2,985 
 

514 
 

5,14 
 

601,2 
 

6,01 

Std. 

Deviasi 
 

6,08 
 

0,064 
 

2,37 
 

0,024 
 

1,17 
 

0,013 

 
Dari tabel 4.3 didapatkan grafik yang menunjukan pengaruh 

tegangan terhadap gaya yang dihasilkan dapat dilihata pada gambar 4.4 

dan 4.5 dibawah sebagai berikut: 



60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Grafik Hasil Pengujian Tegangan Terhadap Gaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 5 Standar Deviasi dari setiap titik pengujian 

 

 
Dari gambar Tabel 4.3 hasil dari 3 titik berbeda yaitu 9V 2A, 12V 

1.5A, dan 12V 3A didapatkan hasil yang berhubungan antara penaikan atau 

penambahan tegangan berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan 

semakin besar dengan rata – rata hasil gaya sebesar 2.98 N, 5.14 N, dan 

6.02 N. Oleh karenanya, hasil dari prototipe yang dibuat sesuai dengan 

tujuan yang dituliskan pada bab awal projek akhir ini. Dapat dilihat pula 

pada gambar 4.4 kita bisa melihat skema grafik menunjukan kenaikan dari 

setiap titik. 
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Dalam sebaran data yang teruji dari setiap titik, dimana setiap titik 

dilakukan pengujian sebanyak 30 kali didapatkan data pada Tabel 4.3 dapat 

dilihat pada kolom standar deviasi dimana rata – rata standar deviasi yaitu 

0.064, 0.025, dan 0.013. dari data tersebut dapat disimpulkan simpangan 

data yang dihasilkan mendekati 0 diartikan sedikit terjadinya simpangan. 

Menunjukan bahwa hasil gaya relative stabil dengan linearitas R2 = 0.9435 

menekati satu yang berati hasil dari prototipe ini menunjukan linearitasnya. 

 

4.4 Analisa Suhu Pada Prototipe Alat Cap Tanda Tera 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui suhu yang naik dari 

solenoid. Karena kenikan suhu akan menurunkan performa prototipe yang 

telah dibuat, data yang didapat sebagai berikut: 

 
Tabel 4. 4 Analisa Suhu Pada Prototipe dengan Tegangan 9V 2A 
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Tabel 4. 5 Analisa Suhu Pada Prototipe dengan Tegangan 12V 1.5A 
 

 
 

Tabel 4. 6 Analisa Suhu Pada Prototipe dengan Tegangan 12V 3A 
 

Pengujian analisa suhu ini dimaksudkan untuk mengetahui 

perubahan suhu pada setiap tembakan pada solenoid. Maksud dan tujuan 

adanya sensor suhu yaitu: untuk memonitoring suhu agar operator bisa 

mngetahui suhu pada prototipe alat CTT tersebut. Jika, alat CTT pada 

solenoid mengalami peningkatan suhu yang signifikan akan mengganggu 
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performa kerja pada selonoid yang menyebabkan gaya yang dihasilkan 

tidak seragam dengan penyimpangan gaya sangat besar. Jadi, dengan 

monitoring suhu ini penyimpangan gaya pada prototipe bisa terkendali dan 

hasil cetak atau pembubuhan pada CTT bisa seragam. Hasil dapat dilihat 

pada Tabel 4.4, 4.5, dan 4.6 dan untuk penyimpangan baku yang sangat 

kecil dapat dilihat pada Tabel 4.3 standar deviasi 0.064, 0.025, dan 0.013 

dari hasil standar deviasi ini menunjukan bahwa data mempunyai 

penyimpangan yang sangat kecil. Pada tabel 4.4, 4.5, dan 4.6 ditunjukan 

waktu dengan rata-rata berurutan 312 sekon, 491.7 sekon, dan 455.8 sekon 

ini merupakan waktu yang digunakan untuk mengembalikan suhu 

tinggi/naik ke suhu semula. Saat suhu kembali normal performa solenoid 

pada prototipe bisa kembali pulih dengan besaran gaya yang stabil. Jika 

prototipe semakin banyak didiamkan maka akan semakin baik lagi 

performa nya karena suhu kembali pada semula. 

 

4.5 Pengujian Pembubuhan Pada Alumunium 

Pengujian ini untuk melihat kekuatan hantam/gaya hantam pada 

tembaga yang sering digunakan menjadi tempat pembubuhan CTT didalam 

menandai UTTP yang sudah ditera/tera ulang oleh pegawai berhak. hasil 

dari pengujian sebagai berikut. 

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Pada Alumunium 
 

Voltase Hasil Pada Lepeng 

Alumunium 

Hasil Manual 

9V 2A  
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Voltase Hasil Pada Lepeng 

Alumunium 

Hasil Manual 

12V 

1.5A 

  

12V 3A  
 

 

 
 

 

 

Dari Tabel 4.7 kita dapat melihat kekuatan tumbukan yang 

diberikan pada alumunium. Dapat disimpulkan semnetara bahwa 

prototipe berhasil dibuat karena dapat memberikan tanda pada 

alumunium. Alumunium biasa digunakan menjadi pembubuhan CTT 

pada UTTP. Bekas tumbukan/pembubuhan relatif stabil setiap titik dari 

titik 9V 2A, 12V 1.5A, dan 12V 3A. Dengan demikian prototipe 

berhasil dibuat dan bisa diterapkan dalam pemberian pembubuhan 

CTT. 
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BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Telah dibuat Prototipe alat Cap Tanda Tera semi-otomatis yang terdiri 

dari dua rangkaian utama yaitu mekanik dan otomasi. Rangkaian 

otomasi dikenadalikan oleh Arduino yang mengatur relay dan 

mendistribusikan tegangan kepada modul solenoid yang akan 

menghasilkan gaya elektromagnetik untuk dimanfaatkan menjadi gaya 

untuk prototipe cap tanda tera. 

2. Pada prototipe CTT didapat hubungan antara tegangan dan gaya yang 

dihasilkan berbanding lurus saat tegangan yang diberikan semakin 

besar maka gaya yang dihasilkan semakin yaitu saat 9V 2A, 12V 1.5A, 

dan 12V 3A dihasilkan gaya sebesar 2.98 N, 5.14 N, dan 6.02 N. 

3. Kekuatan yang dihasilkan pada prototipe ini berturut-turut yaitu saat 

9V 2A, 12V 1.5A, dan 12V 3A dihasilkan gaya 2.98 N, 5.14 N, dan 

6.02 N. Dari percobaan ini dihasilkan gaya hampir mendekati stabil 

dapat dilihat pada standar deviasi masing-masing titik mendekati nol 

yaitu standar deviasi yaitu 0.064, 0.025, dan 0.013 dengan linearitas R2 

= 0.9345. Terakhir melakukan pembubuhan pada alumunium dengan 

bekas yang relatif sama dari setiap titik. 

 

5.2 Saran 

1.  Dapat dikembangkan untuk sumber tegangan lebih tinggi pada 

prototipe. 

2. Pengujian menggunakan sensor akselerometer 

3. Pembuatan kepala CTT disesuaikan sedemikian rupa menyerupai 

aslinya 

4. Pengujian menggunakan timbangan harus dengan timbangan yang 

sudah terkalibrasi. 

5. Ketebalan plat harus disesuaikan dengan aslinya sehingga terdapat 

perbandingan yang lebih baik antara prototipe dengan alat cap tanda 

tera manual. 
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