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ABSTRAK 

 
 

Dalam metrologi legal suatu alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang 

telah ditera seharusnya dapat dijaga dan dipantau oleh pihak penera sehingga tidak ada 

tindak kecurangan yang terjadi. Salah satu contoh alat UTTP yaitu pompa ukur BBM (PU 

BBM) yang ada di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Selama ini alat UTTP 

di SPBU menggunakan Cap Tanda Tera (CTT) yang sekaligus sebagai segel tanda dan 

pengaman telah dilakukan tera dan tera ulang. Selain dilakukan tera ulang setiap 1 tahun 

sekali, alat UTTP di SPBU perlu dilakukan pemantauan terus-menerus agar tidak terjadi 

tindak kecurangan. Pemantauan yang dilakukan secara terus menerus akan lebih terkendali 

dengan memanfaatkan teknologi. Prototipe segel elektronik merupakan segel yang secara 

elektrik dapat mengirimkan pelaporan status segel, apakah masih terhubung atau sudah 

terputus. Ketika kabel sensor terputus, arus listrik akan mengalir melalui rangkaian penguat 

arus hingga mengaktifkan relay dan kemudian akan mengenergize Arduino Nano, GSM 

SIM800L, dan indikator LED sehingga dapat mengirimkan data pelaporan melalui 

pengiriman SMS dan data ThingSpeak sebagai server. Dari hasil pengujian, prototipe segel 

elektronik dapat melaporkan data segel terputus dalam rata-rata waktu 41,50 detik untuk 

pengiriman data ke web server ThingSpeak dengan tingkat keberhasilan sebesar 92%, dan 

dalam rata-rata waktu 21,42 detik untuk pengiriman SMS dengan tingkat keberhasilan 

sebesar 82%. 

 
 

Kata Kunci : Segel elektronik, mikrokontroler, Arduino, SMS, ThingSpeak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, 

pasal 1 ayat 1 menyatakan Metrologi adalah ilmu ukur mengukur secara luas. 

Kemudian pasal 1 ayat 2 menyatakan Metrologi legal adalah metrologi yang 

mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang 

menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang metrologi 

legal yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. 

Dalam hal ini, metrologi legal selalu berkaitan dengan tera, tera ulang, ijin tipe dan 

ijin tanda pabrik. Setiap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) harus 

melalui prosedur ijin tipe dan ijin tanda pabrik sebagai ijin edar UTTP dari dalam 

negeri, yang kemudian harus ditera dan ditera ulang. Menera ialah hal menandai 

dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan- 

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan 

oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang 

dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum 

dipakai. Selain itu tera ulang ialah 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 pegawai-pegawai yang 

berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, 

takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera (UU Nomor 2 Tahun 1981). 

Kewajiban tera dan tera ulang ini telah tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar Timbang, 

dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Tidak jarang dan tidak 

sedikit produsen atau pedagang yang sebagai pengguna alat UTTP berusaha untuk 

melewatkan atau mencurangi proses tera dan tera ulang agar mendapat laba yang lebih 

banyak. Bahkan oknum yang curang berupaya membuat tanda tera palsu agar alat 

UTTP yang digunakan terlihat seperti sudah melalui prosedur peneraan saat diperiksa 

oleh penera. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan 
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standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian 

UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera. (Peraturan Walikota Tangerang Selatan 

Nomor 143 Tahun 2016). Kemudian untuk mengurangi tindak kecurangan yang dapat 

terjadi, pihak Unit Metrologi Legal (UML) menggunakan fungsi segel atau cap 

sebagai jaminan keabsahan alat UTTP telah dilakukan tera. 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata segel adalah tera dan cap. Segel 

lebih difungsikan sebagai pengunci atau gembok yang biasa digunakan untuk 

memenuhi jaminan barang yang disegel masih dalam keadaan baru atau tidak bekas. 

Suatu barang yang sudah tidak bersegel menandakan bahwa barang tersebut telah 

digunakan oleh seseorang. Pada bidang metrologi terutama metrologi legal, segel 

sangat berkaitan dengan jaminan atau keabsahan suatu alat ukur, dimana segel 

merupakan tanda bahwa UTTP telah ditera atau ditera ulang berupa Cap Tanda Tera 

(CTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 68 Tahun 

2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat UTTP, setiap alat UTTP seharusnya memiliki 

waktu periode peneraan tertentu. Seperti contohnya Pompa Ukur pada Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) harus ditera ulang setiap 1 tahun sekali. Pompa 

ukur SPBU setelah ditera atau ditera ulang harus diberi segel CTT agar tidak mudah 

diubah-ubah atau dicurangi oleh sembarang orang. Pompa ukur SPBU harus benar- 

benar dalam pantauan karena mengingat transaksi jual beli bahan bakar minyak yang 

tidak murah. Demikian maka penera UML menyediakan segel CTT untuk alat UTTP 

yang terbuat dari lemping alumunium dan kawat alumunium. 

Baru-baru ini, mulai dikembangkan Internet of Things (IoT) di berbagai sektor 

kehidupan. Segala sesuatunya dihubungkan dengan internet agar bisa dilakukan 

pengontrolan jarak jauh. Teknologi IoT ini merupakan upaya pendekatan untuk 

mencapai lingkup kerja modern yang efektif dan efisien, termasuk untuk menyegel 

alat UTTP yang telah dilakukan tera atau tera ulang. Inovasi menggabungkan fungsi 

segel CTT dengan sistem IoT memungkinkan dapat memberikan kemudahan pihak 

UML dalam hal pemantauan status peneraan alat UTTP daerah. Inovasi tersebut 

adalah segel elektronik. Segel elektronik ini dapat ditujukan sebagai kontrol untuk 

pemerintah dalam keberjalanan metrologi legal di Indonesia. Dengan 

mengembangkan segel elektronik untuk menjamin keabsahan tanda tera diharap dapat 

menjawab kesulitan pemantauan UTTP metrologi legal selama ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana segel elektronik dapat mengirimkan data saat segel diputus? 

2. Bagaimana pengembangan sistem pengiriman data dengan Internet of 

Things (IoT)? 

3. Bagaimana efektivitas tingkat keberhasilan pengiriman data dari prototipe 

segel elektronik? 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang muncul dalam projek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Deteksi terputusnya segel elektronik yaitu menggunakan sensor kabel. 

Kabel segel yang digunakan berjenis coaxial RF dengan SMA Connector. 

2. Daya untuk rangkaian komponen disupply oleh baterai Ni-MH, yaitu 

baterai 1,2 V sebanyak 5 buah yang dirangkai secara seri menjadi 6 V, 

bertipe AA, dan berkapasitas 2700 mAh. 

3. Rangkaian penguat arus mikro merupakan rangkaian yang terdiri dari 

transistor yang akan menguatkan arus mikro sehingga dapat mengaktifkan 

relay, kemudian akan mengaktifkan Arduino dan Modul GSM SIM800L. 

4. Arduino Nano digunakan sebagai pemrosesan data. 

5. Pengiriman data pelaporan segel terputus menggunakan modul GSM 

SIM800L dengan data berupa SMS dan data GPRS. 

6. Data informasi alat dapat diakses melalui pengiriman Short Message 

Service (SMS) dan Thingspeak. 

7. Penggunaan Thingspeak, yaitu layanan web server sebagai tempat 

penyimpanan data. 

8. Provider yang digunakan dalam pengujian alat yaitu Tri (3). 

 
 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, tujuan projek akhir ini adalah: 

1. Membuat segel elektronik sebagai pendeteksi kecurangan. 

2. Mengembangkan sistem Internet of Things (IoT) dalam pengiriman data 

segel terputus dan informasi peneraan alat. 
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3. Mengembangkan sistem pelaporan segel terputus sebagai pencegahan 

tindak kecurangan. 

 
1.5 Manfaat 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah ada, manfaat dari 

projek akhir ini adalah: 

1. Dapat memudahkan penera untuk memantau alat UTTP dari tindak 

kecurangan. 

2. Dapat memudahkan penera dalam proses administrasi dalam kegiatan 

peneraan terutama sistem pelaporan segel terputus. 

3. Dapat memudahkan penera dalam mendapatkan informasi data alat UTTP 

tiap daerah. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

1. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam 

pengerjaan projek akhir. 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi 

tentang desain alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja 

setiap komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan 

alat, data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada Bab II yakni tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai teori apa saja 

yang menunjang pengenalan prinsip kerja, komponen yang digunakan, dan media 

pengiriman dari segel elektronik, sehingga dibahas hal-hal sebagai berikut. 

 
2.1 Rangkaian Elektronik 

Rangkaian pada segel eleketronik merupakan sistem proses pertama setelah 

melewati kabel sensor yang dirangkai sedemikian rupa untuk memenuhi kerja segel. 

Rangkaian elektronik yang dirangkai merupakan awal arus listrik mengalir sebelum 

diproses menjadi data di mikrokontroler (Arduino). Berikut merupakan komponen- 

komponen yang terdapat pada rangkaian elektronik segel: 

 
2.1.1 Resistor 

Resistor adalah komponen elektronika yang selalu digunakan pada setiap 

rangkaian elektronika. Resistor dengan simbol R sering disebut juga dengan 

hambatan. Fungsi dari resistor adalah sebagai penghambat agar terciptanya beda 

tegangan. Dapat dikatakan, resistor adalah pengatur keluaran tegangan. Resistor juga 

sebagai pembatas aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. 

Resistor merupakan komponen pasif karena supply masih dibutuhkan dalam kerjanya. 

Satuan dari resistor adalah Ohm. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Resistor. Sumber : Sumayyah, 2013. 

Pada Gambar 2.1 terdapat 3 buah bentuk resistor. Satu buah resistor yang atas 

merupakan bentuk resistor nyata yang beredar pada umumnya. Kemudian untuk dua 

buah bentuk resistor yang bawah merupakan lambang resistor yang biasa digambar 

pada rangkaian elektronik. Pada umumnya nilai resistor selain ditentukan dengan 

mengukur langsung menggunakan multimeter, pada resistor terdapat warna gelang 
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yang menunjukkan besar nilai resistor tersebut seperti pada Gambar 2.1 diatas. 

Menentukan nilai-nilai resistor terlebih dahulu sebelum dirangkai dapat menghindari 

kerusakan resistor dan juga sebagai efisiensi perancangan rangkaian elektronik. 

 
2.1.2 Transistor 

Transistor adalah komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan 

semikonduktor yang memiliki banyak macam fungsi seperti sebagai saklar, penguat, 

pengendali, penyearah, osilator, modulator dan lain sebagainya. Transistor sebagai 

saklar adalah komponen mekanis yang bisa memutus atau mengalihkan arus listrik 

dalam sirkuit elektronik. Hal ini membuat transistor dapat mengendalikan perangkat 

elektronika dengan daya tinggi. Kemudian transistor sebagai penguat adalah tegangan 

ataupun arus keluaran yang dihasilkan menjadi lebih besar atau dikuatkan. Hal ini 

dapat terjadi karena transistor dapat meningkatkan amplitudo sinyal input tanpa 

 
 

 

Gambar 2.2 Lapisan dalam transistor. Sumber : Maria, 2017. 
 

 

Transistor memiliki 3 kaki, yaitu base (area positif), collector (area negatif), 

dan emitter (area negatif). Pada transistor terdapat 2 junction yaitu di antara emiter- 

basis (emitter junction) dan di antara kolektor-basis (collector junction), dimana di 

kedua junction ini terdapat potensial penghalang karena medan listrik dari 

rekombinasi muatan elektron negatif ke positif. Melalui hal tersebut, maka transistor 

dapat dikatakan seperti dua dioda yang saling bertolak belakang. Gambar 2.2 disebut 

transistor NPN (negative-positive-negative) karena terdapat daerah positif diantara 

dua daerah negatif, dimana tipe material negatif memiliki elektron bebas (free 

mengubah karakteristik dari sinyal input tersebut. 
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Tabel 2.1 Respon Penguatan Transistor. Sumber : Elektronika Dasar, 2019. 

electrons) dan tipe material positif memiliki lubang dari kekosongan muatan elektron 

(free holes). Ketika emitter junction diberikan tegangan bias maju (Vbb) dan mampu 

melewati potensial penghalang, maka elektron bebas pada daerah negatif (emiter) 

akan berdifusi melewati junction dan sebagian kecil elektron bebas berkombinasi 

dengan holes yang ada pada daerah positif (basis), dan sebagian besar elektron bebas 

akan melewati collector junction memasuki daerah kolektor, yang kemudian akan 

mengalir ke rangkaian. 

Pada gambar 2.2, emiter (daerah negatif) memiliki daerah yang besar dengan 

tujuan untuk memancarkan elektron bebas ke basis. Sebaliknya basis (daerah positif) 

memiliki daerah yang kecil dengan tujuan untuk melewatkan elektron bebas dari 

emiter menuju kolektor, dan kolektor berfungsi mengumpulkan sebagian besar 

elektron bebas dari basis. Pada loop basis, sumber tegangan Vbb memberikan bias 

maju terhadap emitter junction dengan resistor Rb sebagai resistansi pembatas arus. 

Dengan mengubah Vbb atau Rb, maka arus basis dapat diubah. Perubahan arus basis 

akan mengontrol besaran arus kolektor, maka sejumlah arus basis yang rendah dapat 

mengontrol sejumlah arus kolektor yang besar. Pada loop kolektor, sumber tegangan 

 

Transistor memiliki 3 jenis konfigurasi penguatan yaitu common emitter (CE), 

common collector (CC), dan common base (CB). Pada konfigurasi CE, kaki emiter 

dihubungkan pada ground, begitu pula dengan konfigurasi CC dan CB kaki kolektor 

serta kaki basis dihubungkan pada ground berturut-turut. Setiap konfigurasi penguatan 

 
 

 

 

No Karakteristik CE CC CB 

1 Penguatan tegangan 100 1 100 

2 Penguatan arus 120 120 1 

3 Penguatan daya 12000 120 100 

4 Impedansi masukan 3 KOhm 50 KOhm 25 Ohm 

5 Impedansi keluaran 125 KOhm 25 Ohm 15 MOhm 

 

Konfigurasi penguatan yang sering digunakan adalah CE. Hal ini karena CE 

memiliki respon penguatan tegangan dan arus yang paling besar. Faktor penguatan 

pada konfigurasi CE disebut beta (β) atau hFe. Dapat dirumuskan seperti: 

𝛽  = 
𝐼𝐶
 

𝐼𝐵 
…………………………………………………………………………….(1) 

transistor memiliki respon yang berbeda, seperti pada tabel dibawah ini: 

Vcc memberikan bias mundur pada collector junction. (Malvino, 1993) 
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dimana: 

𝛽 adalah nilai penguatan 

𝐼𝐶 adalah arus kolektor 

𝐼𝐵 adalah arus basis 

 

Bias transistor mengalir dari muatan positif kearah muatan negatif. Terdapat 

2 jenis transistor yaitu Transistor Bipolar atau BJT (Bipolar Junction Transistor) dan 

Transistor Efek Medan atau FET (Field Effect Transistor). Transistor Bipolar adalah 

transistor yang memerlukan perpindahan muatan pembawanya yaitu elektron di kutup 

negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau holes di kutub positif. Transistor 

bipolar dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu PNP dan NPN. (Dickson Kho, 2014). 

• Transistor NPN adalah transistor yang menggunakan arus listrik kecil dan 

tegangan positif pada terminal Basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan 

yang lebih besar dari Kolektor ke Emitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3 Konfigurasi Transistor NPN. Sumber : Electronic Tutorials, 2015. 

 
 

Gambar 2.3 diatas merupakan konstruksi dan terminal untuk transistor NPN 

bipolar. Tegangan antara basis dan emiter (Vbe), positif di basis dan negatif di Emitter 

karena untuk transistor NPN, terminal base selalu positif sehubungan dengan Emitter. 

Tegangan supply kolektor juga positif sehubungan dengan emiter (Vce). Maka untuk 

transistor NPN untuk dapat beroperasi, kolektor selalu lebih positif terhadap basis dan 

emiter. 
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• Transistor PNP adalah transistor yang menggunakan arus listrik kecil dan 

tegangan negatif pada terminal Basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan 

yang lebih besar dari Emitor ke Kolektor. 

 

Gambar 2.4 Konfigurasi Transistor PNP. Sumber : Electronic Tutorials, 2015. 

 

 
Gambar 2.4 diatas merupakan konfigurasi transistor PNP. Polaritas untuk 

transistor PNP berkebalikan dari NPN yang berarti bahwa arus tertarik ke dalam basis 

sebagai lawan dari transistor NPN yang melewatkan arus melalui basisnya. Perbedaan 

utama antara kedua jenis transistor adalah bahwa lubang kekosongan muatan elektron 

atau free holes adalah carrier yang lebih penting untuk transistor PNP, sedangkan free 

electrons adalah carrier untuk transistor NPN. 

 
2.1.3 Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang merupakan komponen elektromekanikal 

yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnet (coil) dan mekanikal 

(seperangkat kontak saklar/switch). Relay menggunakan prinsip elektromagnetik 

 

power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. (Dickson Kho, 

2019). Kontak poin (contact point) relay terdiri dari 2 jenis yaitu: 

• Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di 

posisi CLOSE (tertutup) 

• Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di 

posisi OPEN (terbuka) 

untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low 
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Gambar 2.5 Struktur Relay. Sumber : Dickson Kho, 2016 

 
 

Relay terdiri dari 4 komponen dasar yaitu: 

1. Elektromagnet (Coil) 

2. Armature 

3. Switch contact point (saklar) 

4. Spring 

Berdasarkan gambar 2.5 diatas, sebuah besi (iron core) yang dililit oleh sebuah 

kumparan coil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila coil 

diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik 

armature untuk berpindah dari posisi sebelumnya NC ke posisi baru NO. Posisi 

dimana armature tersebut berada sebelumnya NC akan menjadi OPEN atau tidak 

terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armature akan kembali lagi ke posisi 

awal NC. Coil yang digunakan oleh relay untuk menarik contact point ke posisi 

CLOSE pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. (Dickson 

Kho, 2016) 

 

 
2.2 Mikrokontroler (Arduino) 

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open 

source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler 

yang sudah siap pakai. Maksud dari open-source yaitu perangkat ini bebas 

dikembangkan oleh siapa saja dan dibuat oleh siapa saja. (SDCF, 2017) 
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Kemudian mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau Integrated Circuit (IC) 

yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada 

mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses 

input tersebut dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Sehingga 

mikrokontroler bertugas sebagai ‘otak’ yang mengendalikan input, proses dan output 

sebuah rangkaian elektronik. Arduino memiliki 3 komponen khusus: alatnya khusus, 

bahasa pemrograman khusus (bahasa C), dan software untuk memprogram juga 

khusus yaitu Arduino IDE. (Ilham Efendi, 2018) 

Hardware dalam arduino memiliki beberapa jenis, yang mempunyai kelebihan 

dan kekurangan dalam setiap papannya. Penggunaan jenis arduino disesuaikan dengan 

kebutuhan, hal ini yang akan mempengaruhi dari jenis prosesor yang digunakan. Jika 

semakin kompleks perancangan dan program yang dibuat, maka harus sesuai pula 

jenis kontroler yang digunakan. Hal yang membedakan antara arduino yang satu 

dengan yang lainnya adalah penambahan fungsi dalam setiap board-nya dan jenis 

mikrokontroler yang digunakan. 

 
2.2.1 Arduino Nano 

Arduino Nano adalah salah satu papan pengembangan mikrokontroler yang 

berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard. Arduino nano 

dapat dikatakan versi kecil dari Arduino Uno. Arduino Nano diciptakan dengan basis 

mikrokontroler ATmega328 (untuk Arduino Nano versi 3.x) atau ATmega 168 (untuk 

Arduino versi 2.x). Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC berjenis Barrel 

Jack, tetapi dihubungkan ke komputer menggunakan port USB Mini-B. (Arduino, 

2019). 

Arduino Nano dapat diaktifkan melalui koneksi USB Mini-B, atau melalui 

catu daya eksternal dengan tegangan belum teregulasi antara 6-20 Volt yang 

dihubungkan melalui pin VIN, atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan 

teregulasi 5 V melalui pin 5V. Sumber daya akan secara otomatis dipilih dari sumber 

tegangan yang lebih tinggi. 
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Gambar 2.6 Arduino Nano. Sumber : Rahal Luis, 2019 

 
 

Gambar 2.6 diatas merupakan bentuk Arduino Nano yang ada dipasaran. Dari 

gambar 2.6 tersebut terlihat Arduino Nano memiliki 14 pin digital dan 8 pin analog 

yang dapat digunakan sebagai input atau output, dengan menggunakan fungsi 

pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead() untuk pin digital dan analogWrite() dan 

analogRead() untuk pin analog. 

 
2.3 Modul GSM SIM800L 

Modul SIM800L GSM/GPRS adalah salah satu jenis modul yang digunakan 

untuk mengirim dan menerima data dengan menggunakan SMS (layanan pesan 

singkat). Dengan antar muka standar industri, SIM800L memberikan performa GSM 

/ GPRS 900 / 1800MHz untuk suara, SMS, Data, dan Faks dalam faktor bentuk kecil 

dan dengan konsumsi daya rendah. Dengan konfigurasi kecil 24 mm x 24 mm x 3 mm, 

SIM800L dapat memenuhi hampir semua persyaratan ruang dalam aplikasi pengguna, 

terutama untuk permintaan desain yang ramping dan padat. Modul ini dapat dikontrol 

dengan menggunakan perintah AT Command. AT Command adalah perintah yang 

dapat diberikan modem GSM/CDMA seperti untuk mengirim dan menerima data 

berbasis GSM/GPRS, atau mengirim dan menerima SMS. SIM800L GSM/GPRS 

dikendalikan melalui perintah AT. AT Command merupakan sebuah kumpulan 

perintah yang digabungkan dengan karakter lain setelah karakter “AT‟ yang biasanya 

digunakan pada komunikasi serial. (Malyan, A. B. J dan Surfa Yondri, 2012) 

Komunikasi serial adalah komunikasi yang pengiriman datanya per-bit dalam 

periode waktu tertentu secara berurutan dan bergantian melalui suatu media transmisi 

atau disebut bus. Dua perangkat yang akan berkomunikasi menggunakan komunikasi 

serial harus memiliki baud rate yang sama di kedua sisi. Baud rate merupakan 

kecepatan transmisi pengiriman data dalam komunikasi serial. Satuan dari baud rate 

yaitu bit per second (bps). Setiap port komunikasi serial akan menggunakan sepasang 
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pin digital. Satu pin untuk menerima, dan satu lagi untuk mengirim. Semua board 

Arduino memiliki sedikitnya satu buah kontroler komunikasi serial. Dalam board 

Arduino Nano terdapat satu port komunikasi serial, yaitu pin 0 atau pin RX (receive) 

untuk menerima, dan pin 1 atau pin TX (transmit) untuk mengirim. (Julien Bayle, 

2013) 

 

Gambar 2.7 Modul GSM SIM800L. Sumber : Dedy Soerya, 2017. 

 
 

Pada gambar 2.7 diatas merupakan bentuk SIM800L dari tampak atas, bawah 

dan samping. Terlihat terdiri dari beberapa bagian di antaranya adalah lampu 

indikator, terminal daya, terminal kabel ke komputer, antena dan tempat untuk 

meletakkan kartu SIM. 

 
2.4 Regulator Step Down (LM2596) 

Regulator step down merupakan salah satu jenis dari berbagai jenis voltage 

regulator. Regulator step down berfungsi menyediakan suatu tegangan keluaran DC 

tetap yang lebih rendah dari tegangan masukannya. Hasil tegangan keluaran yang telah 

teregulasi tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan masukan, arus beban keluaran, 

dan suhu, sehingga ketika tegangan masukan berubah-ubah, nilai tegangan keluaran 

yang telah teregulasi akan tetap. Regulator step down dapat menurunkan tegangan 

dengan memanfaatkan sistem switching, maka regulator step down termasuk 

pengelompokan dari switching regulator diikuti dengan regulator step up dan 

inverting. 
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Gambar 2.8 Step-down Regulator (LM2596). Sumber : Amazon.com, 1996 

 
 

Gambar 2.8 diatas merupakan bentuk nyata dari regulator step down. 

Tegangan keluaran dapat diatur sesuai kebutuhan dengan memutar baut kecil 

berwarna kuning yang terletak diatas kotak biru seperti pada gambar 2.9. Regulator 

step down dapat digunakan dengan tujuan tertentu, seperti penghematan daya, efisiensi 

tinggi, atau biaya rendah. 

 

 
2.5 Baterai Ni-MH 

 
Baterai secara teknis adalah serangkaian sel elektrokimia yang terhubung 

secara seri untuk mencapai tegangan yang lebih tinggi. Sel elektrokimia adalah reaktor 

kimia yang mengandung bahan konduktif yang bersifat reaktif dan elektrik yang 

bereaksi secara terkendali untuk menghasilkan arus listrik searah. Tegangan atau 

tekanan listrik yang dihasilkan oleh sel elektrokimia tergantung pada jenis bahan 

kimia yang terlibat dalam reaksi, sedangkan energi yang dihasilkan tergantung pada 

jumlah dan sifat bahan kimia yang terdiri dari sel. Kemampuan sel untuk menyediakan 

daya ditentukan oleh banyak faktor termasuk susunan sel kimia, konstruksi sel, suhu, 

dan lain-lain. 

Baterai NiMH disebut baterai penyimpanan basa karena penggunaan bahan 

kimia yang bersifat basa yakni Kalium Hidroksida (KOH) sebagai elektrolit. Elektrolit 

berfungsi sebagai jalur untuk melengkapi rangkaian listrik di dalam sel elektrokimia 

melalui pengangkutan ion dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Baterai NiMH 

memiliki banyak keunggulan signifikan dibandingkan dengan baterai isi ulang 

lainnya. Hal ini dapat dilihat dari daya tahan lama, keamanan, dan bahan tidak 

berbahaya. Selain itu, secara tekniks alasan lainnya adalah: 



15  

• Konduktivitas elektrolit tinggi memungkinkan untuk menghasilkan daya tinggi 

• Sistem baterai dapat disegel, meminimalkan perawatan dan masalah kebocoran 

• Pengoperasian dimungkinkan pada rentang suhu yang luas 

• Karakteristik umur panjang mengimbangi biaya awal yang lebih tinggi daripada 

beberapa teknologi lainnya 

• Kepadatan energi lebih tinggi dan biaya lebih rendah per watt atau watt-jam 

(tergantung pada desain). (Kopera, J. 2004). 

 

 
Gambar 2.9 Baterai Ni-MH. Sumber : Anakteknik.com, 2019 

 
 

Pada gambar 2.9 diatas merupakan contoh baterai Ni-MH. Ukuran yang paling 

umum dari baterai Ni-MH adalah AA, dengan kapasitas mulai dari 1200 milliAmpere- 

hour (mAh) hingga 3100 mAh. Baterai Ni-MH dapat diisi ulang dengan menggunakan 

charger portable umum. 

Satuan mAh (milliAmpere-hour) merupakan kapasitas baterai untuk 

mensupply beban listrik dalam kurun waktu tertentu. Berbeda dengan daya dengan 

Satuan Internasional (SI) Watt. Daya adalah energi yang butuhkan atau banyaknya 

tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu (joule/detik). Satuan daya atau Watt 

merupakan hasil perkalian dari arus dan tegangan, sedangakan satuan mAh 

menyatakan hasil kali antara arus yang diberikan oleh baterai dengan berapa lama 

(jam) baterai dapat memberikan arus tersebut. 

Satuan mAh ini digunakan untuk baterai karena baterai merupakan sumber 

listrik yang keberadaannya sementara atau tidak kontinyu atau memiliki batas menuju 

kosong atau habis. Besarnya nilai Watt beban listrik yang akan disupply oleh baterai 

ini bukanlah parameter yang harus diselaraskan dengan sumber, tetapi parameter yang 

harus diselaraskan antara beban dan sumber dalam hal ini adalah kesamaan nilai 
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tegangan output baterai dengan tegangan kerja beban listrik yang harus memiliki nilai 

yang sama. Dengan adanya satuan mAh ini, pengguna dapat melakukan perhitungan 

yang lebih tepat dalam memilih sumber listrik (baterai) dengan spesifikasi mAh yang 

lebih tepat, efektif dan efisien disesuaikan dengan peruntukannya. 

 
2.6 Short Message Services (SMS) 

Short Message Service (SMS) adalah layanan dasar telekomunikasi seluler, 

yang tersedia baik di jaringan GSM maupun CDMA. Sebagai layanan dasar, sms dapat 

digunakan pada semua jenis handphone (HP). Setiap kartu SIM dari sebuah operator 

yang diaktifkan hampir dipastikan dapat langsung digunanakan untuk mengirim 

pesan, karena kartu SIM akan otomatis menyediakan setting service center di HP 

tersebut. (Trianto Ti, 2019) 

 

Gambar 2.10 Skema Pengiriman SMS. Sumber : Indopoints, 2011. 

 
 

Pada gambar 2.10 diatas merupakan skema bagaimana SMS dapat terkirim. 

Ketika pesan dikirim, pertama-tama akan dikirim ke MCS (Mobile Switching Center). 

Proses pengiriman ini yang meliputi menara BTS (Base Transceiver Station) yang 

sedang mengatur komunikasi pengguna pada lokasi terdekat dengan ponsel. 

Kemudian BCS (Base Station Controller) kemudian sampai ke MSC. MSC kemudian 

mengirim kembali SMS ke SMSC (Short Message Sevice Center) untuk disimpan. 

SMSC kemudian mengecek lewat HLR (Home Location Center) untuk mengetahui 

lokasi dan aktifasi nomor ponsel tujuan tersebut. Jika ponsel sedang tidak aktif, maka 

pesan tetap disimpan di SMSC itu menunggu MSC memberitahukan bahwa ponsel 
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sudah aktif kembali untuk kemudian SMS dikirim dengan batas maksimum waktu 

tunggu yaitu validity period dari pesan SMS itu sendiri. Jika ponsel tujuan aktif maka 

pesan disampaikan MSC melalui jaringan yang sedang menghandle penerima (BSC 

dan BTS). (Sumajouw dkk, 2015) 

 
2.7 ThingSpeak 

 

 

Gambar 2.11 Tampilan Channel ThingSpeak. 

 
 

ThingSpeak adalah sebuah wadah open-source berbentuk website yang 

menyediakan layanan untuk kebutuhan IoT (Internet of Things) dan dapat menyimpan 

dan menerima data menggunakan protokol HTTP melalui Internet. ThingSpeak dapat 

digunakan untuk pengaplikasian sensor logging, location tracking, dan lain-lain. 

Dalam arti lain ThingSpeak merupakan sebuah platform IoT yang mampu digunakan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, memvisualisasikan, dan bertindak 

sesuai data dari sensor atau aktuator, seperti Arduino, Raspberry, dan perangkat keras 

lainnya. Elemen utama pada aktivitas ThingSpeak adalah channel yang berisi data 

fields, location fields, dan status field. ThingSpeak dapat digunakan secara gratis 

namun dengan beberapa batasan yang diberikan, yaitu hanya dapat menerima data 

setiap 15 detik sekali. (Aziis, 2018) 

ThingSpeak telah dirancang dengan sederhana hingga dapat memudahkan 

pengguna. Pengguna sebelum dapat memasukkan data pada ThingSpeak, terlebih 

dahulu dilakukan registrasi akun. Setelah memiliki akun Thingspeak, lalu pengguna 
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dapat masuk atau log-in. Untuk memasukkan data, dapat masuk ke menu channel dan 

memilih sub menu My Channel. Pada sub menu My Channel ini, terdapat kolom yang 

dapat diisikan data sesuai keinginan pengguna. Setelah input data selesai, pengguna 

harus membuat API Key. API Key adalah kode yang bersifat rahasia yang dimana tiap 

 

akun bersifat unik yang berfungsi untuk mempublikasikan hasil pembacaan sensor 

yang terpasang atau projek yang dilakukan. Adapun jika tujuan dari projek yaitu 

mengirim data dan menuliskan data ke ThingSpeak, maka yang harus dipilih yaitu 

“Write API Key” pada menu Channel dan kode tersebut harus dimasukan pada 

program yang akan dibuat. Mayoritas program yang diupload berasal dari Arduino 

IDE. Maka dengan menyambungkan API Key dengan program yang telah dibuat, 

maka pada server ThingSpeak akan menampilkan atau mempublikasikan pembacaan 

projek yang terbaca dari hasil pemrograman. (nyebarilmu.com, 2018) 



 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Dalam Rancang Bangun ini akan dibahas mengenai hasil perancangan dari 

prototipe segel elektronik. Hasil perancangan yang dimaksud meliputi prinsip kerja 

alat, komponen yang digunakan, serta mekanisme program yang digunakan dalam 

pengiriman data pelaporan. Selain itu, dijelaskan juga prosedur pengujian dari 

prototipe segel elektronik yaitu meliputi prosedur pengujian relay, prosedur pengujian 

rangkaian penguat arus mikro, prosedur pengujian konsumsi arus, dan prosedur 

pengujian pengiriman data pelaporan. 

 
3.1 Deskripsi dan Prinsip Kerja Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Blok Prinsip Kerja Segel Elektronik. 

 
 

Gambar 3.1 merupakan diagram blok dari prinsip kerja segel elektronik. 

Prinsip kerja dari segel elektronik yaitu ketika kabel segel telah terputus, maka akan 

dikirimkan sinyal yang berisikan informasi tentang segel telah terputus dan data 

barang atau alat yang bersangkutan. Di dalam segel elektronik terdapat rangkaian arus 

mikro yang terhubung dengan kabel segel. Rangkaian arus mikro terdiri dari resistor 

sebagai penghambat arus dan transistor sebagai penguat arus mikro. Arus keluaran 

dari rangkaian penguat arus mikro akan digunakan untuk mengaktifkan relay DC, 

dimana relay ini akan mengaktifkan indikator LED, mikrokontroler Arduino, dan 

modul GSM melalui DC Step-Down Converter untuk menurunkan tegangan keluaran 

relay hingga tegangan operasi modul GSM. Dalam pemrosesan data, digunakan 
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mikrokontroler Arduino Nano yang bentuknya kecil agar segel elektronik memiliki 

dimensi dan ukuran yang kecil. Kemudian Arduino Nano akan mengirimkan data 

melalui AT Command sebagai perintah ke modul GSM untuk melakukan fungsi 

tertentu. Dalam pengiriman SMS dan data GPRS, digunakan modul GSM SIM800L 

sebagai media komunikasi data antara sistem jaringan seluler. 

 
 

Gambar 3.2 Hasil Prototipe Segel Elektronik. 

 
 

Segel elektronik dalam prototipe ini berbentuk kotak dan terdapat kabel segel 

sebagai pengunci dari alat atau barang yang akan disegel. Pada prototipe ini digunakan 

sebuah antenna untuk mencari sinyal GSM yang akan digunakan untuk mengirim data 

pelaporan segel terputus dan informasi alat atau barang yang bersangkutan, serta 

terdapat indikator LED sebagai indikasi segel terputus. 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Prinsip Kerja Segel Elektronik. 
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Gambar 3.3 merupakan diagram alir dari prinsip kerja segel elektronik dimulai 

dari segel terpasang hingga aktif mengirimkan data status pelaporan. Segel elektronik 

merupakan segel yang dibuat dengan komponen elektronik yang dapat berfungsi 

melakukan pelaporan secara otomatis ketika segel dirusak atau segel terputus, yang 

bertujuan untuk menghindari adanya tindak pelanggaran ataupun kecurangan. Ketika 

segel elektronik dirusak atau dilakukan perusakan oleh oknum tertentu, maka segel 

akan melaporkan segel terputus dan data mengenai barang yang disegel tersebut 

melalui pengiriman SMS dan data GPRS ke web server Thingspeak. Berikut ini 

terdapat 2 kondisi operasi dari prototipe segel elektronik, yaitu: 

 
• Kondisi standby 

Gambar 3.4 Konfigurasi Rangkaian Arus Mikro. 

 
 

Segel elektronik dalam kondisi normal adalah ketika sensor kabel arus mikro 

masih tersambung. Kabel sensor akan menghubungkan baterai ke ground sehingga 

arus listrik mengalir melalui resistor 30M Ω. Resistor yang digunakan nominalnya 

besar karena bertujuan untuk membuat arus yang lewat dapat sekecil mungkin, 

sehingga tidak menghabiskan baterai secara cepat atau arus yang terkonsumsi hanya 

sedikit. Baterai yang digunakan memiliki voltase sebesar 6 V dan resistor yang 

digunakan 30M Ω, sehingga arus yang mengalir sebesar 0,2 µA. Dengan kapasitas 

baterai sebesar 2700 mAh, maka secara ideal dalam keadaan standby, baterai dapat 

bertahan lebih dari 1 tahun. Pada rangkaian ini, semakin besar nilai resistor yang 

menghambat arus listrik oleh baterai, maka akan semakin sedikit kapasitas baterai 

yang digunakan sehingga baterai akan tahan lama dalam penggunaan jangka panjang. 
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Dalam penerapannya sebagai segel alat UTTP, segel elektronik ini dapat 

digunakan sebagai pengganti CTT karena memiliki daya tahan lebih dari 1 tahun, dan 

baterai yang digunakan merupakan baterai rechargeable, sehingga dalam 1 kali 

periode peneraan baterai ini dapat dicharge kembali yang kemudian penjelasan 

teorinya dapat dicantumkan pada hasil pengujian yang bergantung pada kapasitas arus 

baterai. Adapun segel elektroik ini dirangkai untuk memiliki daya tahan lebih dari 1 

tahun karena mayoritas alat UTTP memiliki periode peneraan setiap 1 tahun sekali. 

Hal ini tercantum pada Permendag Nomor 68 Tahun 2018 yang telah dibahas 

sebelumnya. 

 
• Kondisi kabel terputus 

Kondisi terputus adalah suatu keadaan dimana kabel sensor lepas atau terputus 

dari rangkaian. Ketika kabel sensor diputus, secara otomatis arus akan mengalir 

melewati rangkaian transistor, dimana arus akan dikuatkan sebanyak 3 kali oleh 2 

transistor NPN C828 (hFe = 130 - 520) dan 1 transistor PNP C9012 (hFe = 200), 

kemudian akan mengaktifkan relay yang sebelumnya dalam posisi NO (Normally 

Open). Relay akan mengaktifkan Arduino Nano dan SIM800L, kemudian sesuai 

dengan pemrograman yang diupload, Arduino Nano melalui Modul SIM800L akan 

mengirimkan SMS ke nomor tujuan tertentu atau mengirimkan data GPRS berupa 

kode UTTP ke web server Thingspeak. 

Pengiriman data ke web server memanfaatkan fitur dari AT Command yaitu 

pengiriman data menggunakan protokol komunikasi HTTP yang dapat diterapkan ke 

Modul SIM800L, dimana metode pelaporan segel terputus yang digunakan yaitu 

HTTP GET Request. Data yang dikirimkan ke Thingspeak adalah sebuah kode 

numerik dari alat UTTP terkait, dapat berupa nomor seri alat UTTP ataupun kode 

lainnya. Segel elektronik dapat diprogramkan untuk mengirim data terkait kode 

barang yang disegel, atau jika digunakan sebagai segel UTTP maka kode UTTP yang 

bersangkutan. Dalam rangkaian segel elektronik ini diterapkan fungsi latching yang 

digunakan untuk menahan arus listrik ketika segel diputus, lalu disambungkan 

kembali. Sistem latching berfungsi untuk membuat segel elektronik dapat tetap 

menyala ketika segel disambungkan kembali dan menjamin untuk tetap mengirimkan 

pelaporan segel terputus hingga data terkirim. 
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Dalam penerapannya sebagai segel alat UTTP, ketika terdapat oknum yang 

secara sengaja hendak mencurangi dengan mengubah konfigurasi alat UTTP, maka 

segel elektronik akan secara otomatis melaporkan ke pihak Unit Metrologi Legal 

(UML) yang bersangkutan. Dengan pemberitahuan secara dini kepada pihak UML 

sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka pihak yang bertanggung jawab ini 

diharapkan dapat segera menangani masalah kecurangan yang terjadi dan 

ditindaklanjuti. 

 
3.2 Komponen Penyusun Prototipe Segel Elektronik 

3.2.1 Supply Baterai Ni-MH 

Pada segel elektronik ini digunakan baterai Ni-MH sebagai tegangan supply 

terhadap seluruh komponen elektronik. Baterai yang digunakan yaitu bertipe AA 

dengan tegangan 1,2 V berjumlah 5 buah yang dirangkai secara seri, yang berjumlah 

6 V dan memiliki kapasitas sebesar 2700 mAh. Baterai ini dihubungkan ke rangkaian 

menggunakan kabel JST PH Connector dengan Female Connector yang tersolder di 

PCB. Tegangan 6 V akan langsung diberikan ke Arduino Nano, dan untuk Modul 

SIM800L melalui DC Step-Down Converter sehingga outputnya sebesar 3,9 V. 

 
3.2.2 Resistor Penghambat Arus 

Pada prototipe segel elektronik yang dirancang, diupayakan menggunakan 

besar resistor yang semaksimal mungkin. Resistor ini digunakan untuk menghambat 

aliran arus listrik yang mengalir dari baterai, dimana resistor yang digunakan yaitu 

sebesar 30M Ω, menggunakan 3 buah resistor 10M Ω dipasang secara seri. Resistor 

ini cukup menghambat aliran arus listrik oleh baterai yaitu sebesar 2700 mAh 

(milliAmpere-hour), sehingga dengan supply tegangan 6 V, arus yang akan mengalir 

pada kabel segel dalam kondisi tersambung berada dalam orde mikro dan baterai akan 

terkonsumsi sangat sedikit. 

 
3.2.3 Transistor Penguat Arus 

Segel elektronik membutuhkan rangkaian penguatan yang berisikan beberapa 

transistor. Transistor yang digunakan adalah jenis Bipolar Junction Transistor dengan 

2 buah jenis NPN seri C828 dan 1 buah jenis PNP seri C9012. Arus dalam orde mikro 
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yang mengalir pada 3 buah resistor dengan nilai resistansi 30M Ω akan dikuatkan 

melalui 2 transistor NPN dan 1 PNP yang dirangkai secara seri. 

3.2.4 Relay DC 5V 

Relay digunakan sebagai saklar yang akan mengaktifkan Arduino Nano dan 

Modul GSM SIM800L. Ketika segel terputus, maka arus akan mengalir pada coil relay 

dan mengalirkan tegangan Vcc kedua komponen tersebut. Relay yang digunakan 

disini yaitu Modul Relay 5V JQC-3FF yang telah terdapat dioda dan transistor. Sesuai 

dengan datasheet, relay ini memiliki pick-up voltage sebesar 3,8 V pada nominal 

voltage DC sebesar 5 V dan maximum allowable voltage sebesar 6,5 V. Pada sistem 

segel elektronik yang akan dibuat, terdapat fungsi latching yang digunakan agar ketika 

segel kabel terputus dan kemudian kembali disambungkan, maka segel akan tetap 

hidup dan memproses SMS ataupun data hingga terkirim. Implementasi dari fungsi 

latching yaitu dengan menyambungkan node output transistor ketiga dengan pin Vcc 

dari relay. 

 
3.2.5 Modul Step-Down Converter (LM2596) 

Modul Step-Down Converter digunakan untuk menurunkan tegangan hingga 

3,7 V sebagai input dari Modul SIM800L, dimana rentang tegangan operasi modul 

SIM800L menurut datasheet yaitu 3,4 – 4,4 Vdc. 

 
3.2.6 Penggunaan Arduino Nano 

Arduino Nano digunakan sebagai mikrokontroller yang berisikan program 

untuk pengiriman SMS ataupun data ke web server. SMS dikirimkan ke kartu SIM 

dengan provider tertentu, sedangkan untuk data yang dikirimkan yaitu berupa kode 

UTTP yang akan dikirimkan ke layanan web server Thingspeak. Dalam 

penggunaannya, digunakan 3 buah pin yaitu D2 sebagai pin TX, D3 sebagai pin RX, 

dan D4 sebagai RESET, dimana ketiga pin tersebut didefine dengan library 

SoftwareSerial, serta pin VIN dan GND yang digunakan untuk supply. 

 
3.2.7 Penggunaan Modul GSM SIM800L 

Module GSM SIM800L digunakan dalam pengiriman SMS dan data ke web- 

server. Protokol komunikasi yang digunakan adalah komunikasi standar modem yaitu 

AT Command. Dalam pengiriman data ke web server, modul ini mampu mengirimkan 
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data GPRS (2G/3G) dengan kecepatan maksimal data downlink transfer yaitu 85,6 

kbps. Dalam penggunaannya, ke 6 pin di sisi sebalah kiri SIM800L digunakan yaitu 

pin NET, VCC, RST, RX, TX, dan GND. SIM800L memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

• LED berkedip setiap 1 sekon, maka SIM800L masih mencari network yang 

dapat diregister. 

• LED berkedip setiap 2-3 sekon, maka SIM800L telah meregister SIM ke 

network. Dalam mode ini, modul dapat digunakan untuk mengirimkan SMS 

• LED berkedip setiap 0,5 sekon, maka mode GPRS dari SIM800L dalam keadaan 

aktif. 

 
3.2.8 Kartu SIM 

Kartu SIM yang digunakan dalam pengujian yaitu provider 3 (Tri). 

 
 

3.3 Spesifikasi Alat 

❖ Baterai AA Ni-MH 6V Rechargeable 2700 mAh (milliAmpere-hour) (dari 5 

baterai AA Ni-MH dengan masing-masing bertegangan 1,2 V yang 

disambung), dengan JST PH Connector, digunakan sebagai supply tegangan 

bagi seluruh komponen pada rangkaian segel elektronik. 

❖ Kabel Coaxial RF dengan Female SMA Connector, digunakan sebagai kabel 

segel elektronik. 

❖ Rangkaian Arus Mikro (Transistor NPN C828, Transistor NPN C9012 dan 

Resistor 10M Ω sebanyak 3 buah dirangkai seri) 

❖ Arduino Nano V3.0 yang digunakan sebagai mikrokontroller yang diupload 

dengan program pengiriman SMS dan data GPRS ke Thingspeak. 

❖ Modul GSM SIM800L, digunakan sebagai media pengiriman SMS dan data 

GPRS ke Thingspeak. 

❖ LM2596 Adjustable DC-DC Step-Down Module Input 3-40V dan Output 1.5- 

35V, digunakan untuk meregulasi tegangan dari baterai ke tegangan operasi 

dari modul SIM800L. 

❖ Box Elektronik Plastik Hitam, digunakan sebagai casing segel elektronik. 
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3.4 Mikrokontroler dan Program Arduino 

Arduino Nano digunakan untuk mengirimkan SMS dan Email menggunakan 

AT Command. AT Command adalah perintah yang dapat diberikan kepada handphone 

atau GSM/CDMA modem untuk melakukan mengirim & menerima SMS, melakukan 

Call, mengirim data dengan GPRS, dan perintah lainnya. AT Command yang telah 

dikirim akan memberikan respon “OK” jika fungsi berhasil dijalankan dan merespon 

“ERROR” ketika gagal dijalankan. Dengan memasukkan program yang terdiri dari 

fungsi AT Command ke dalam Arduino, maka SIM800L dapat melakukan pengiriman 

SMS ataupun data GPRS ke web server secara otomatis untuk deteksi segel terputus. 

Berikut adalah mekanisme kerja dari kedua program yang dapat digunakan, yaitu: 

 
a. Pengiriman SMS 

Program ini bertujuan untuk mengirimkan SMS pada nomor tujuan tertentu. 

Pada program ini digunakan library SoftwareSerial yang digunakan untuk pengiriman 

data serial dari Arduino ke Modul GSM SIM800L, library ini digunakan untuk 

mendefinisikan pin digital Arduino sebagai virtual serial line pin TX (transmit) dan 

pin RX (receive). Modul SIM800L kemudian diinisialisasi dengan baud rate tertentu, 

kemudian dimasukkan perintah AT Command untuk SMS dengan rutin sebagai 

berikut: 

• AT, digunakan untuk mengecek komunikasi serial antara Arduino dan 

SIM800L. 

• AT+CCLK?, digunakan untuk mengetahui waktu real-time saat SMS terkirim. 

• AT+CMGF=1, digunakan untuk konfigurasi format SMS ke dalam format 

ASCII 

• AT+CMGS=, digunakan untuk memasukkan nomor tujuan SMS beserta isi 

dari SMS tersebut. 

• Kemudian banyaknya karakter yang dikirim (n), dituliskan dengan format 

“char(n)”, setelah itu SMS akan mengirim ke nomor tujuan. 
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SMS yang dikirimkan akan berisikan laporan segel terputus, waktu saat segel 

tersebut telah dirusak, dan data informasi mengenai alat atau barang yang terpasang 

segel elektronik tersebut. Ketika segel elektronik digunakan sebagai segel alat UTTP, 

maka format isi SMS akan berisi seperti berikut: “Segel dari Pompa Ukur Merek 

Tatsuno dengan No. Seri 128793534 di SPBU Dago Bandung telah terputus pada 

22/04/18,19:33:42+00”. 

 
b. Pengiriman Data ke web server Thingspeak 

Program ini bertujuan untuk mengirimkan data GPRS ke web server 

Thingspeak. Pada program ini, yang dikirimkan yaitu kode alat atau barang yang 

terpasang segel elektronik, jika digunakan untuk segel alat UTTP maka kode alat 

UTTP tersebut. Pada program ini digunakan library SoftwareSerial dan juga library 

dari Adafruit FONA, yaitu library yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 

modul GSM dengan interface sebanyak 2 pin untuk komunikasi serial seperti 

SIM800L, dimana didalamnya telah terdapat fungsi-fungsi yang berisikan AT 

Command yang digunakan untuk melakukan pengiriman hal tertentu seperti SMS, 

Call, dan Data GPRS. Rutin dari program ini adalah sebagai berikut: 

• Pendefinisian pin yang digunakan untuk pengiriman data serial yaitu TX, RX, 

dan RST. 

• Inisialisasi Modul GSM SIM800L pada baud rate tertentu untuk komunikasi 

serial. 

• Kemudian register jaringan GSM SIM800L ke network dan mengaktifkan 

mode GPRS untuk dapat mengirim data. 

• Memasukkan kode UTTP, nilai angka kode harus dikonversi dari tipe double 

ke char array dengan fungsi dtostrf(), karena dalam komunikasi serial UART 

hanya dapat dikirim data berbentuk char. 

• Data char kode UTTP digabungkan dengan API URL dari Thingspeak dengan 

menggunakan fungsi sprintf(). 

• Melakukan HTTP GET Request dengan fungsi yang ada dari library Adafruit 

FONA yaitu HTTP_GET_start(). Kode UTTP akan terkirim ke web server 

Thingspeak. 
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Data yang masuk ke dalam Thingspeak akan dimunculkan ke dalam grafik dan 

dapat dipantau setiap saat dengan membuka website Thingspeak tersebut, data yang 

masuk juga dapat diunduh dalam bentuk file Excel, sehingga dapat memudahkan 

perekaman data segel terputus dalam beberapa periode waktu. 

 

 
3.5 Pengujian Prototipe Alat 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengujian yang dilakukan beserta 

prosedur pengujiannya, yaitu : 

 
3.5.1 Pengujian Relay 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui nilai tegangan dan arus yang 

dibutuhkan bagi relay untuk aktif, dan untuk mengetahui arus yang dibutuhkan relay 

untuk aktif dengan tegangan tertentu yang diberikan. Adapun prosedur pengujian 

relay adalah sebagai berikut : 

1. Koil dari relay dihubungkan ke adjustable power supply. 

2. Relay diberikan tegangan supply dimulai dari 0 V hingga nilai tegangan yang 

membuat relay aktif. 

3. Nilai tegangan dan arus yang membuat relay aktif tersebut dicatat. 

4. Tegangan supply dinaikkan 0,2 V kemudian tegangan dan arus tersebut dicatat. 

5. Langkah empat diulangi sebanyak 15 kali hingga didapatkan 15 data. 

6. Data hasil pengujian diplot pada grafik untuk didapatkan persamaan garisnya. 

 

3.5.2 Pengujian Rangkaian Penguat Arus Mikro 

Pengujian rangkaian arus mikro bertujuan untuk mengetahui penguatan (hFe) 

aktual dari masing-masing transistor yang digunakan dalam rangkaian dengan 

melakukan pengukuran terhadap arus kolektor dan arus basis dari tiap transistor. 

Pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui berapa besar arus listrik awal 

yang dibutuhkan untuk mengaktifkan relay dengan rangkaian penguatan yang ada. 

Adapun prosedur pengujian dari rangkaian penguat arus mikro sebagai berikut: 

1. Kondisi segel dalam keadaan terputus yang membuat arus mengalir melewati 

transistor. 

2. Arus basis dan arus kolektor diukur dengan menggunakan multimeter pada tiap 

tiap transistor. 
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3. Pengukuran dilakukan pada nilai minimum dan maksimum, dilakukan 

sebanyak 3 kali. 

4. Penguatan transistor dihitung dengan rumus hFe, kemudian dibandingkan 

dengan nilai hFe sesuai dengan datasheet transistor. 

5. Bandingkan hasil pengukuran nilai penguatan (hFe) dengan nilai pada 

datasheet transistor. 

6. Arus yang akan memasuki relay dibandingkan dengan arus yang dibutuhkan 

pada pengujian relay sebelumnya, dengan nilai tegangan tertentu (Vcc = 6 V). 

 
3.5.3 Pengujian Konsumsi Arus 

Pengujian bertujuan untuk mengetahui arus yang dikonsumsi seluruh 

komponen yang digunakan pada rangkaian. Pengujian ini dilakukan pada kedua 

kondisi segel terputus, dimana segel elektronik akan melakukan pengiriman data 

berupa SMS ataupun data GPRS ke web server Thingspeak. Adapun prosedur 

pengujian konsumsi arus adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian dilakukan dengan kondisi segel dalam keadaan terputus atau seluruh 

rangkaian sedang beroperasi. 

2. Pengkuran arus dilakukan pada konsumsi hingga rangkaian arus penguat & 

relay, Arduino Nano, SIM800L, dan seluruh komponennya, dengan 

menggunakan multimeter yang dirangkai secara seri pada titik ukur. 

3. Pengukuran dilakukan pada nilai minimum dan maksimum dan dilakukan 

sebanyak 3 kali. 

4. Dari hasil pengukuran dari konsumsi arus keseluruhan komponen kemudian 

diestimasikan berapa kali segel elektronik dapat melakukan pengiriman data 
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3.5.4 Pengujian Modul GSM SIM800L 

Pengujian modul GSM SIM800L bertujuan untuk mengetahui waktu yang 

diperlukan dari modul GSM untuk mencapai mode pengiriman SMS ataupun GPRS, 

dan waktu dari segel elektronik terputus hingga SMS atau data telah terkirim. 

Pengujian juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pengiriman di 

waktu yang berbeda dan dengan provider yang berbeda. Prosedur pengujian dari 

modul GSM SIM800L adalah sebagai berikut: 

1. Kedua kabel telah dipastikan terhubung dengan masing-masing socketnya. 

2. Salah satu ujung kabel segel diputus. 

3. Pengukuran waktu standby dilakukan dengan menggunakan stopwatch tepat 

dari saat kabel terputus hingga mode pengiriman SMS dan untuk mode GPRS 

aktif. 

4. Pengukuran waktu pengiriman dilakukan dengan menggunakan stopwatch 

tepat dari saat kabel terputus hingga SMS terkirim dan data telah masuk ke web 

server. 

5. Pengiriman data pelaporan segel terputus dilakukan sebanyak 50 kali dalam 

kondisi waktu yang berbeda dan kartu provider SIM yang berbeda. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil pengujian yang didapatkan menunjukkan bahwa tegangan yang 

dibutuhkan untuk mengaktifkan relay yaitu 3,4 V dengan arus yang dibutuhkan 

sebesar 25,52 mA. Kemudian pengujian dilakukan dengan memberikan input dengan 

kenaikan linear agar diketahui arus yang dibutuhkan dengan nilai tegangan tertentu. 

Dari data yang didapatkan, kemudian dilakukan regresi terhadap pola data, 

menghasilkan grafik sebagai berikut: 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Pengujian Relay 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Relay 
 

No Tegangan (V) 
Arus 

(mA) 

1 3,4 25,52 

2 3,6 26,93 

3 3,8 28,42 

4 4,0 29,60 

5 4,2 30,89 

6 4,4 32,79 

7 4,6 33,78 

8 4,8 35,33 

9 5,0 36,71 

10 5,2 38,29 

11 5,4 39,53 

12 5,6 40,26 

13 5,8 41,93 

14 6,0 43,06 

15 6,2 44,08 
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Gambar 4.1. Regresi Data Pengukuran Tegangan dan Arus Relay 

 
 

Dari gambar 4.1, hubungan tegangan terhadap arus yang dibutuhkan untuk 

pengaktifan relay adalah linear dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,998 dan 

persamaan linear  yang didapatkan untuk mengetahui nilai arus  yang dibutuhkan 

dengan nilai tegangan tertentu. Dalam prototipe segel elektronik, digunakan tegangan 

supply dari baterai sebesar 6 V dan arus yang dibutuhkan yaitu sebesar 43,06 mA. Dari 

angka ini, dapat diketahui bahwa jumlah transistor yang digunakan dalam segel 

elektronik dengan masing-masing nilai penguatannya telah tepat digunakan untuk 

menguatkan arus dalam orde mikro pada kondisi segel elektronik standby. 

Grafik Tegangan terhadap Arus Pengaktifan Relay 
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4.2. Hasil Pengujian Rangkaian Penguat Arus Mikro 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Rangkaian Penguat Arus Mikro 
 

Transistor 1 2 3 �̅� 

 
Ib1 (mA) 

Min. 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

T1 Max. 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Ic1 (mA) 
Min. 0,0337 0,0348 0,0334 0,0340 (C828) 

NPN 

Max. 0,0355 0,0361 0,0358 0,0358 

 hFe 1 300,00 346,00 354,50 346,00 

 
Ib2 (mA) 

Min. 0,0342 0,0341 0,0348 0,0344 

T2 Max. 0,0360 0,0353 0,0364 0,0359 

Ic2 (mA) 
Min. 10,60 10,73 11,03 10,79 (C828) 

NPN 

Max. 11,13 11,14 11,62 11,30 

 hFe 2 401,67 309,54 315,13 318,12 

 
Ib3 (mA) 

Min. 11,58 11,65 11,56 11,60 

T3 Max. 12,12 12,16 12,31 12,20 

Ic3 (mA) 
Min. 50,7 48,9 49,9 49,83 (C9012) 

PNP 

Max. 51,1 52,1 51,0 51,40 

 hFe 3 4,30 4,24 4,23 4,25 

 
Pengukuran arus yang dilakukan pada rangkaian penguat menghasilkan nilai 

yang sangat fluktuatif, sehingga data yang diambil adalah nilai minimum dan 

maksimum dari arus yang terukur. Pengukuran nilai arus dilakukan dengan 

menggunakan multimeter ZOTEK VC17B +TRMS dengan resolusi 0,0001 mikro 

Ampere (mA). Pengukuran dilakukan secara manual melalui pengamatan operator, 

sehingga kesalahan paralaks dapat berpengaruh terhadap hasil pengukuram. Hasil 

pengukuran arus pada tiap basis dan kolektor dari masing-masing transistor, maka 

penguatan (β) bisa didapatkan dengan menggunakan persamaan 2.1. Transistor NPN 

(C828) T1 dan T2 masing-masing memiliki penguatan sebesar 346 dan 318. Jika nilai 

β dibandingkan dengan nilai β pada datasheet transistor C828, transistor T1 dan T2 

dapat dikategorikan dalam transistor tipe R, yaitu transistor dengan rentang β dari 180 

hingga 360. Transistor PNP (C9012) T3 didapatkan nilai sebesar 4,25. Nilai β hasil 

pengujian ini tidak sesuai dengan nilai β pada datasheet transistor C9012 yang nilai 

minimumnya sebesar 64, karena keluaran arus dari transistor akan menyesuaikan 

beban listriknya, dalam hal ini relay yang membutuhkan arus sebesar 43,06 mA untuk 

aktif. Untuk transistor T3 karena arus keluaran jauh lebih kecil dari kapasitas 

maksimalnya, maka nilai β yang bagus adalah nilai minimum dari T3 yaitu 4,25 untuk 
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dapat mengaktifkan relay. 

Untuk pengukuran arus basis pada T1 yang secara teoritis berada dalam orde 

mikro, tidak dapat diukur dengan akurat karena pengukuran dilakukan menggunakan 

multimeter dengan akurasi 0,0001 µA. Output dari rangkaian penguat ditunjukkan dari 

pengukuran arus kolektor pada transistor T3 dengan nilai rata-rata minimumnya yaitu 

49,83 mA. Pada pengujian relay, untuk mengaktifkan relay pada tegangan 6 V 

dibutuhkan arus sebesar 43,06 mA, maka rangkaian penguatan yang dibuat telah 

mampu menguatkan arus dalam orde mikro sehingga dapat mengaktifkan relay. Dari 

pengujian ini, didapatkan bahwa transistor dapat menguatkan input arus dalam skala 

mikro Ampere (mA). Dengan input arus sebesar mikro Ampere, sebuah transistor 

sudah dapat berfungsi sebagai penguat arus dengan nilai penguatan arus sesuai dengan 

β. 

 
4.3. Hasil Pengujian Konsumsi Arus 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Konsumsi Arus 
 

Konsumsi Arus dari Beban Listrik 1 2 3 �̅� 

 

 

 

Segel 

Terputus 

R. Penguat Arus (mA) 
Min. 50,70 48,90 49,90 49,83 

Max. 51,10 52,10 51,00 51,40 

R. Penguat Arus dan 

Arduino (mA) 

Min. 12,85 12,96 12,13 12,65 

Max. 16,25 15,94 15,76 15,98 

R. Penguat Arus dan 

SIM800L (mA) 

Min. 4,69 6,62 4,84 5,13 

Max. 19,34 19,45 19,94 19,95 

R. Penguat Arus, Arduino 

& SIM800L (mA) 

Min. 68,24 68,48 66,87 67,86 

Max. 86,69 87,49 86,70 86,96 

 
Pengukuran arus yang dilakukan dalam pengujian konsumsi arus ini juga 

sangat fluktuatif karena kebutuhan arus yang berbeda yang dapat disebabkan beberapa 

hal, diantaranya yaitu banyaknya pin yang digunakan pada Arduino, saat Arduino 

mulai menjalankan program, dan juga pada saat modul GSM SIM800L dalam mode 

pencarian sinyal, memasuki mode data GPRS, serta dalam mode pengiriman data SMS 

maupun data GPRS. Hasil pengujian dari konsumsi arus yang digunakan saat segel 

terputus dapat dilihat pada tabel 4.3, bahwa konsumsi arus maksimum pengiriman data 

sebesar 86,96 mA, dengan penggunaan arus maksimum dari penguat arus sebesar 

12,65 mA, dari penguat arus dan Arduino Nano sebesar 15,98 mA, dan dari penguat 

arus dan SIM800L sebesar 19,95 mA. Pada kondisi SIM800L standby membutuhkan 

arus sekitar 5-6 mA. Saat kondisi starting (pencarian sinyal) SIM800L membutuhkan 
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arus sekitar 12-16 mA, sedangkan pada LED membutuhkan arus sebesar 19 mA saat 

kondisi pencarian sinyal. Total arus yang dibutuhkan sebesar 86,96 mA, secara teori 

baterai membutuhkan kapasitas sebesar 2700 mAh, sehingga segel elektronik dapat 

digunakan untuk mengirim data sebanyak 31 kali. 

 
4.4 Hasil Pengujian Modul GSM SIM800L 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Modul GSM SIM800L 
 

 

 
Percobaan 

Pengiriman Data ke Thingspeak Pengiriman SMS 

Waktu SIM800L 

standby (detik) 

Waktu Data 

Diterima 

(detik) 

Waktu 

SIM800L 

standby (detik) 

Waktu SMS 

Terkirim 

(detik) 

1 21,26 41,14 17,46 20,60 

2 32,42 57,92 17,29 19,22 

3 36,42 50,99 17,36 19,85 

4 34,43 0,00 17,16 19,89 

5 51,45 67,46 17,22 19,31 

6 21,78 0,00 16,87 20,81 

7 24,11 34,51 18,81 24,59 

8 22,15 33,49 17,39 20,29 

9 21,27 34,72 17,21 0,00 

10 23,58 33,23 18,29 0,00 

11 23,49 28,96 17,69 18,66 

12 21,76 41,57 17,99 20,24 

13 21,42 32,45 16,05 19,75 

14 23,25 35,24 15,97 0,00 

15 21,48 0,00 17,33 0,00 

16 21,37 40,43 17,33 19,05 

17 21,39 34,44 16,19 0,00 

18 23,57 57,54 16,06 19,36 

19 23,49 43,11 17,16 20,53 

20 21,49 38,55 17,59 19,03 

21 23,53 45,33 16,05 18,63 

22 23,58 39,99 17,19 26,69 

23 21,63 37,56 16,78 0,00 

24 21,13 35,21 17,01 0,00 
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25 23,54 38,82 17,19 19,92 

26 21,48 41,59 18,58 0,00 

27 21,77 39,62 16,41 19,69 

28 21,32 39,99 17,05 20,43 

29 23,61 34,56 19,29 0,00 

30 23,52 47,73 16,27 21,74 

31 21,74 48,53 18,09 20,50 

32 21,53 34,41 16,64 19,69 

33 23,75 40,73 39,72 42,54 

34 23,66 42,49 16,93 19,09 

35 23,56 40,05 18,03 19,72 

36 27,11 0,00 16,85 20,71 

37 24,49 45,19 17,14 19,79 

38 21,41 35,74 18,54 21,84 

39 21,35 37,20 19,01 20,14 

40 23,64 39,64 16,92 19,26 

41 21,39 39,51 17,06 21,13 

42 21,38 68,44 18,33 20,49 

43 21,15 47,22 17,33 20,79 

44 21,61 44,46 18,89 20,82 

45 21,56 33,71 17,13 19,38 

46 21,33 46,37 18,01 22,59 

47 23,56 41,33 17,39 20,28 

48 23,58 32,27 20,05 21,02 

49 21,81 42,96 19,36 34,65 

50 23,73 42,56 20,93 25,59 

�̅� 23,80 41,50 17,97 21,42 

 

Hasil pengujian terhadap waktu pengiriman dari modul SIM800L 

menunjukkan nilai rata-rata waktu standby untuk mendapatkan sinyal adalah 23,80 

detik dalam proses pengiriman data ke Thingspeak dan 17,97 detik dalam proses 

pengiriman SMS. Dari hasil pengujian, waktu yang diperlukan modul SIM800L untuk 

mencapai mode standby relatif lambat. Hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, 

diantaranya keberadaan menara BTS (Base Transfer Station) serta jangkauannya 

terhadap handphone, semakin jauh jaraknya maka SIM800L akan menjadi lebih 
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lambat dalam pencarian sinyal. Faktor lainnya yaitu tegangan pada SIM800L harus 

selalu berada di range operasi yaitu 3,7-4,2 V, ketika tegangan berada dibawah range 

tegangan tersebut, maka SIM800L tidak akan mencapai mode standby. Dalam 

prototipe, telah digunakan Regulator DC Step-Down untuk menjaga tegangan input 

tetap berada di range operasi. 

Dalam pengiriman data ke Thingspeak, didapatkan nilai rata-rata waktu 

penerimaan data yaitu 41,50 detik, dengan tingkat keberhasilan sebesar 92%, yaitu 

dari 50 kali percobaan pengiriman data, 4 kali percobaan yang gagal. Dalam 

pengiriman SMS, nilai rata-rata waktu penerimaan SMS yaitu 21,42 detik, dengan 

tingkat keberhasilan sebesar 82 %, yaitu dari 50 kali percobaan pengiriman data, 9 kali 

percobaan yang gagal. Pengiriman SMS maupun pengiriman data ke Thingspeak 

membutuhkan waktu yang lama, tetapi prototipe telah menggunakan fungsi latching 

yang diaplikasikan pada relay untuk tetap memastikan bahwa data terkirim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Sistem Latching Rangkaian Segel Elektronik 

Gambar 4.2 diatas merupakan skematik keseluruhan rangkaian segel 

elektronik dan bagian yang dilingkari merupakan sistem latching. Sistem latching ini 

berfungsi untuk menjaga sistem tetap beroperasi dan mengirimkan data ketika segel 

diputus kemudian disambungkan lagi. Ketika kabel diputus dan kembali 

disambungkan, rangkaian akan tetap mendapatkan supply dari Vcc baterai. Segel akan 

tetap menyala meskipun segel telah disambungkan kembali, dan untuk mematikan 

segelnya harus diputus dari sumber listriknya yaitu baterai. 
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Gambar 4.3 Hasil Pengiriman Data pada Channel Website ThingSpeak dan 

Tabel Data 

 
Berikut adalah tampilan hasil pengiriman data ke web server Thingspeak. Data 

yang ditampilkan pada Thingspeak yaitu berupa grafik garis, namun seluruh data yang 

masuk dapat diunduh dalam format file CSV (Comma Separated Value) yang dapat 

dibuka dalam Microsoft Excel. Dalam file CSV tersebut terdapat 3 kolom, yaitu 

created_at yang berisikan tanggal serta jam dari data tersebut masuk ke dalam web 

server, entry_id yang berisikan nomor urutan data yang masuk, dan field1 yang 

berisikan kode UTTP yang segelnya telah terputus. Pada gambar 4.3, kode UTTP yang 

masuk ke web server Thingspeak yaitu 945. Kode 945 akan dicocokkan dengan 

database yang dimiliki oleh UML dari alat UTTP terkait untuk mengetahui data 

informasi peneraan dari UTTP tersebut. 
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Gambar 4.4 Hasil Pengiriman Data melalui SMS 

 
Berikut adalah tampilan hasil pengiriman data melalui SMS. Pada gambar 4.4, 

hasil pengiriman data pelaporan melalui SMS dapat memuat nama alat UTTP, nomor 

seri, tempat UTTP tersebut berada, dan juga tanggal serta waktu dari segel alat UTTP 

tersebut terputus. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada projek akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prototipe segel elektronik yang dibuat dapat mengirimkan data pelaporan segel 

terputus. 

2. Media pengiriman dari prototipe segel elektronik yaitu SMS dan data ke web 

server ThingSpeak sebagai implementasi dari Internet of Things (IoT) melalui 

mikrokontroler Arduino Nano dan modul GSM SIM800L. 

3. Dari hasil pengujian, prototipe segel elektronik dapat melaporkan data segel 

terputus dalam rata-rata waktu 41,50 detik untuk pengiriman data ke web server 

ThingSpeak dengan tingkat keberhasilan sebesar 92%, dan dalam rata-rata waktu 

21,42 detik untuk pengiriman SMS dengan tingkat keberhasilan sebesar 82%. 

 
5.2 Saran 

 

Perlu adanya perbaikan dalam pengembangan prototipe segel elektronik ini 

yaitu: 
 

1. Pembuatan database dari web server menggunakan MySQL yang terkhusus untuk 

data UTTP bagi Unit Metrologi Legal. 

2. Penggunaan single module sebagai penyederhanaan dari mikrokontroller Arduino 

Nano, modul GSM SIM800L, dan modul DC Step-Down Converter LM2596 

sehingga dimensi segel elektronik akan menjadi lebih kecil. 

3. Perlunya pengujian langsung terhadap alat UTTP Metrologi Legal di lapangan. 
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