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Alat pendeteksi jarak pada kendaraan roda dua merupakan sebuah alat yang dapat 

mendeteksi keberadaan kendaraan lain yang ada di depan kita baik motor, mobil dan 

manusia ketika dalam perjalanan atau antrian. Tujuan utama Penulis membuat Skripsi ini 

adalah untuk memberikan informasi secara real time kepada pengendara roda dua agar 

selalu fokus dalam berkendara. 

Alat pendeteksi jarak pada kendaraan roda dua ini akan disimulasikan 

menggunakan sensor ultrasonic yang mempunyai jarak jangakauan 0 cm - 300 cm, Alat 

pedeteksi ini akan bekerja bila di depan kendaraan terdapat kendaraan lain dengan jarak 

mulai 0 cm - 300 cm. Alat ini dilengkapi dengan LCD yang akan memberi informasi 

jarak kendaraan dengan kendaraan lain di depan dan sistem getar berupa vibration 

sebagai indikator pemberitahuan langsung kepada pengendara bahwa terdapat kendaraan 

lain di depan. 
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PENDAHULUAN 

Industri otomotif merupakaan 

industri yang bergerak dalam pembuatan 

kendaraan bermotor seperti mobil dan 

motor, seiring perkembangan teknologi 

modern dewasa ini, Banyak negara 

produsen kendaraan bermotor seperti 

Amerika, Jerman, Inggris, dan Jepang 

berlomba-lomba untuk menciptakan 

penemuan-penemuan baru di bidang 

otomotif untuk menambah kenyaman 

dan keamanan berkendara misalnya 

dengan adanya teknologi EFI, ABS, VTI 

dan lain sebagainya. Penambahan 

perangkat yang lebih canggih pada 

kendaraan tentu saja dibarengi dengan 

biaya yang lebih tinggi dengan 

perawatan yang khusus pula. 

Menurut sumber dari data dari 

kepolisian polda metro jaya tahun 2010 

sampai Febuari 2011, Kasus kecelakaan 

lalu lintas roda dua di ibu kota tahun 

2010 mencapai 7.487 kasus, Sementara 

itu untuk jumlah korban meninggal 

dunia akibat kecelakaan lalu lintas roda 

dua tahun 2010 mencapai 3.232 orang. 

Sedangkan Januari- Febuari 2011 korban 

kecelakaan sebanyak 596 orang, Oleh 

karena itu perlu adanya penambahan 

pada sistem keamanan berkendara pada 

kendaraan pribadi khususnya motor 

yaitu dengan menambahkan sensor 

jarak. 

Sensor jarak ini akan mengamati 

kecepatan pada kendaraan roda dua 

misalkan kecepatan kendaraan lebih 

besar 60km/jam maka sensor jarak ini 

akan memberikan informasi bahwa 

kondisi jarak antar kendaraan aman, 

sedangkan apabila kecepatan kendaraan 



kurang dari 20km/jam maka sensor 

kendaraan akan memberi informasi 

bajwa kondisi jarak kendaraan dalam 

bahaya. 

 

Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah, 

maka penulis memberikan 

batasan-batasan pembahasan 

masalah yaitu : 

a. Sebagai simulasi alat penulis 

menggunakan kendaraan roda 

dua (motor). 

b. Sensor yang digunakan pada 

alat ini yaitu sensor ultrasonic 

sebagai input dengan range 0 

cm – 300cm. 

c. Jaringan nirkabel sebagai 

media perantara untuk 

mengaktifkan sistem getar. 

d. Output dari sensor ultrasonic 

akan ditampilkan di LCD 

berupa jarak kendaraan, 

kondisi aman dan bahaya dan 

juga sistem getar berupa 

vibration sebagai indikator 

pemberitahuan langsung 

kepada pengendara bahwa 

terdapat kendaraan lain di 

depan kita.  

 

LANDASAN TEORI 

Untuk membuat suatu Alat 

Pendeteksi Jarak Pada Kendaraan Roda 

Dua Menggunakan Sensor Ultrasonik 

Dengan Tampilan LCD dan Sisitem 

Getar Berbasis Jaringan Nirkabel dan 

Mikrokontroller ATMEGA 8535, maka 

diperlukan landasan teori dari komponen 

yang akan dipergunakan sehingga dapat 

diketahui karakteristik dan prinsip kerja 

dari rangkaian tersebut serta dapat 

menghasilkan keluaran yang diharapkan. 

Secara umum rangkaian ini terdiri dari 

sebagai berikut, yaitu : 

Mikrokontroler, sensor 

ultrasonic, LCD, jaringan nirkabel 

perekam suara, dan sistem getar. Berikut 

ini beberapa bagian yang menunjang 

kinerja sistem tersebut antara lain : 

 

2.1 Mikrokontroler Atmega8535 
Mikrokontroler AVR (Alf and 

Vegard’s Risc Prosessor) merupakan 

salah satu perkembangan produk 

mikroelektronika dari vendor Atmel. 

AVR merupakan teknologi yang 

memiliki kemampuan baik dengan biaya 

ekonomis yang cukup minimal. 

Mikrokontroler AVR memiliki arsitektur 

RISC 8 bit, dimana semua instruksi 

dikemas dalam kode 16 bit dan sebagian 

besar instruksi dieksekusi dalam 1 (satu) 

siklus clock, berbeda dengan instruksi 

MCS51 yang membutuhkan 12 siklus 

clock. Tentu saja itu terjadi karena kedua 

jenis mikrokontroler tersebut memiliki 

arsitektur yang berbeda. AVR 

berteknologi RISC (Reduced Instruction 

Set Computing), sedang MCS 51 

berteknologi CISC (Complex Instruction 

Set Computing). Secara umum AVR 

dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, 

yaitu keluarga ATiny, keluarga 

AT90Sxx, Keluarga ATMega, dan 

AT86RFxx. Pada dasarnya yang 

membedakan masing-masing kelas 

adalah memori, peripheral, dan 

fungsinya. Dari segi arsitektur dan 

instruksi yang digunakan, mereka bisa 

dikatakan hampir sama. 

  

Arsitektur ATMega8535 

Dari gambar 2.1 dapat dilihat bahwa 

ATMega8535 memiliki bagian sebagai 

berikut:  

a. Saluran I/O sebanyak 32 buah, 

yaitu port A, Port B, Port C, dan 

Port D.  

b. ADC 10 bit sebanyak 8 saluran.  



c. Tiga buah Timer/Counter dengan 

kemampuan pembandingan.  

d. CPU yang terdiri atas 32 buah 

register.  

e. Watchdog Timer dengan Osilator 

Internal.  

f. SRAM sebanyak 512 byte.  

g. Memori Flash sebesar 8 kb dengan 

kemampuan Read While Write.  

h. Unit Interupsi internal dan 

eksternal.  

i. Port antarmuka SPI.  

j. EEPROM sebesar 512 byte yang 

dapat diprogram saat operasi.  

k. Antarmuka komparator analog.  

l. Port USART untuk komunikasi 

serial.  

 

Konfigurasi Pin ATMega8535 
Konfigurasi pin ATMega8535 bisa 

dilihat pada gambar 2.4 Dari gambar 

tersebut dapat dijelaskan secara 

fungsional konfigurasi pin ATMega8535 

sebagai berikut:  

a. VCC merupakan pin yang 

berfungsi sebagai pin masukan 

catu daya.  

b. GND merupakan pin ground.  

c.  Port A (PA0..PA7) merupakan 

pin I/O dua arah dan pin masukan 

ADC.  

d. Port B (PB0..PB7) merupakan pin 

I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus, yaitu Timer/Counter, 

komparator analog, dan SPI.  

e.   Port C (PC0..PC7) merupakan 

pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus, yaitu TWI,      

komparator analog, dan Timer 

Oscilator.  

f. Port D (PD0..PD7) merupakan pin 

I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus, yaitu komparator analog, 

interupsi eksternal, dan 

komunikasi serial.  

g. RESET merupakan pin yang 

digunakan untuk mereset 

mikrokontroler.  

h.  XTAL1 dan XTAL2 merupakan 

pin masukan clock eksternal.  

i.  AVCC merupakan pin masukan 

tegangan untuk ADC.  

j.  AREF merupakan pin masukan 

tegangan referensi ADC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pin Mikrokontroler 

ATMega8535. [8] 

 

I/O Port 

Port I/O mikrokontroler 

ATMega8535 dapat difungsikan sebagai 

input ataupun output dengan keluaran 

high atau low. Untuk mengatur fungsi 

port I/O sebagai input ataupun output. 

Perlu dilakukan setting pada DDR dan 

port. Tabel 2.1 merupakan tabel 

pengaturan port I/O:  

 

Tabel 2.1 Konfigurasi Setting Port I/O  

Dari tabel diatas, menyetting 

input/output adalah:  

a. Input; DDR bit 0 dan port bit 1  

b. Output High; DDR bit 1 dan Port 

bit 1  



c.  Output Low; DDR bit 1 dan Port 

bit 0  

Logika Port I/O dapat diubah-ubah 

dalam program secara byte atau hanya 

bit tertentu. Mengubah sebuah keluaran 

bit I/O dapat dilakukan menggunakan 

perintah cbi (clear bit I/O) untuk 

menghasilkan output low atau perintah 

sbi (set bit I/O) untuk menghasilkan 

output high. Pengubahan secara byte 

dilakukan dengan perintah in atau out 

yang menggunakan register Bantu. Port 

I/O sebagai output hanya memberikan 

arus sourching sebesar 20 mA.   

ADC (Analog to Digital Converter) 

Dalam mikrokontroler ATMega8535 

terdapat fitur ADC (Analog Digital 

Converter), fitur ini berfungsi untuk 

mengubah besaran/sinyal analog 

(biasanya keluaran dari sensor) ke 

besaran digital untuk kemudian diolah 

oleh mikrokontroler. Hal ini dikarenakan 

mikrokontroler hanya mengenal logika 1 

atau 0. Fitur dari ADC ATMega8535 

adalah sebagai berikut:  

• Resolusi 10 Bit 

• Waktu konversi 65-260µs 

• 8 chanel input 

• 0-Vcc input ADC 

• 3 mode pemilihan tegangan 

referensi 

 

Inisialisasi ADC 

Untuk mengunakan/mengaktifkan 

ADC diperlukan pengaturan register-

register ADC. Inisialisai register ADC 

ini dilakukan untuk menentukan clock, 

tegangan referensi, format data output 

dan mode pembacaan. Berikut ini adalh 

format konfigurasi dari register-register 

ADC : 

 

 

ADC Multiplexer Selection Register 

(ADMUX) 

Register ini digunakan untuk 

mengatur tegangan refesensi yang akan 

dipakai oleh ADC, format dat output 

ADC dan saluran ADC. 

 

Gambar 2.2 Register ADMUX [8] 

Keterangan : 

a. Bit 7:6-REFS1  : 

Reference Selection Bit 

Bit REFS1 dan REFS2 digunakan 

untuk menentukan tegangan 

referensi dari ADC. Bit ini tidak 

dapat diubah pada saat konversi 

sedang berlangsung. 

b. Bit 5-ADLAR : ADC Left Adjust 

Result 

Bit ADLAR digunakan untuk 

mengatur format penyimpanan data 

ADC pada register ADCL dan 

ADCH   

c. Bit 4:0-MUX4-0 : Analog Chanel 

and Gain Selection Bit 

Digunakan untuk menentukan pin 

masukan analog ADC pada mode 

konversi tunggal atau untuk 

menentukan pin-pin masukan analog 

dan nilai penguatnya (gain) pada 

mode penguat beda. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2  Tegangan Referensi ADC [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table diatas menjelaskan data yang 

dikirim ke pin REFS1 dan REFS2 pada 

register ADMUX dan hubungannya 

dengan tegangan referensi yang akan 

digunakan oleh ADC.  

Dasar Pemrograman Bahasa C 

Bahasa C luas digunakan untuk 

pemrograman berbagai jenis perangkat, 

termasuk mikrokontroler. Bahasa ini 

sudah merupakan high level language, 

dimana memudahkan programmer 

menuangkan algoritmanya. Untuk 

mengetahui dasar bahasa C dapat 

dipelajari sebagai berikut. [8][9] 

 

Struktur Penulisan Program  
 Struktur penulisan program bahasa C 

secara umum terdiri atas empat blok, 

yaitu : 

1. Header 

2. Deklarasi konstanta global dan 

atau Variabel 

3. Fungsi dan atau prosedur (bias 

dibawah program utama) 

4. Program utama  

Secara umum, pemograman C paling 

sederhana dilakukan dengan hanya 

menulis program utamanya saja yaitu : 

 Void main  (void) 

 { 

   ………. 

 } 

Secara utuh adalah sebagai berikut : 

/* Header untuk memanggil library yang 

aka digunakan */ 

#include < mega8535.h > // Opsional 

#include < stdio.h > // Opsional  

 

/* Deklarasi konstanta global dan atau 

Variabel*/ 

#define [nama1] [nilai] ; // Opsional 

#define [nama2] [nilai] ; // Opsional  

[global variables] // Opsional  

 

/* Deklarasi fungsi dan atau prosedur */ 

[functions] // Opsional  

 

/* Program Utama*/ 

void main(void)  

{ 

[Deklarasi local variable/constant] 

[Isi Program Utama]  

}. 

 

Tipe Data  
 Berikut ini adalah tabel tipe-tipe 

variable data yang digunakan di 

compiler code vision AVR : 

 

Tabel 2.3 Tipe data Code Vision 

AVR[8][9] 

   Type Site 

(bits) 

Range 

Bit 1 0,1 

Char 8 -128 s/d 127 

Unsigned char 8 0 s/d 255 

Signed char 8 -128 s/d 127 

Int 16 -32768 s/d 

32767 

Short int 16 -32768 s/d 

32767 

Unsigned int 16 0 s/d 65535 

Signed int 16 -32768 s/d 

32767 

REFS1 REFS

2 

Tegangan 

Referensi 

0 0 Pin AREF 

0 1 Pin AVCC, 

dengan pin 

AREF 

diberi 

kapasitor 

1 0 Tidak 

digunakan 

1 1 Internal 

2.56 v 

dengan pin 

AREF 

diberi 

kapasitor 



Long int 32 -2147483648 

s/d 

2147483647 

Unsigned long int 32 0 s/d 

4294967295 

Signed long int 32 -2147483648 

s/d 

2147483647 

Float 32 ± 1.175e-

38 s/d 

3.402e3

8 

Double 32 ± 1.175e-

38 s/d 

3.402e3

8 

Khusus untuk tipe data bit hanya yang 

dideklarasikan untuk variable global 

Deklarasi Variabel dan Konstanta 

 Variabel dan konstanta 

merupakan sebuah tempat untuk 

menyimpan data yang berada di dalam 

memori. Untuk membuat sebuah 

variabel dan konstanta maka kita harus 

mendeklarasikannya terlebih dahulu 

yaitu sintaks sebagai berikut : 

    

• Variabel adalah memori 

penyimpanan data yang nilainya 

dapat diubah-ubah. 

Penulisan : [tipe data] [nama 

variabel] = [nilai awal] ; 

• Konstanta adalah memori 

penyimpanan data yang nilainya 

tidak dapat diubah. 

Penulisan : const [nama konstanta] = 

[nilai] ; 

• Tambahan: 

Global variabel/konstanta yang dapat 

diakses di seluruh bagian program. 

Local variabel/konstanta yang hanya 

dapat diakses oleh fungsi tempat 

dideklarasikannya. 

Pernyataan  

Statement adalah setiap operasi 

dalam pemrograman, harus diakhiri 

dengan [ ; ] atau [ } ]. Statement tidak 

akan dieksekusi bila diawali dengan 

tanda [ // ] untuk satu baris. Lebih dari 1 

baris gunakan pasangan [ /* ] dan [ */ ]. 

Statement yang tidak dieksekusi disebut 

juga comments / komentar.  

Contoh:  

suhu=adc/255*100; //contoh rumus 

perhitungan suhu 

 

Fungsi  
Function adalah bagian program yang 

dapat dipanggil oleh program utama.  

Penulisan :  

[tipe data hasil] [nama function]([tipe 

data input 1],[tipe data input 2]) 

{ 

[statement] ; 

} 

 

Operasi Logika dan Biner  
Operasi logika digunakan unuk 

membentuk suatu logika atas dua 

kondisi atau lebih. Berikut adalah tabel 

operasi logika : 

 

Tabel 2.4 Operator Logika[8][9] 

Operator Keterangan 

&& Operator untuk logika 

AND 

l l Operator untuk logika OR 

! Operator untuk logika 

NOT 

 

Contoh :  

If ((a== b) && (c != d)) PORTC = 0 x 

FF; 

  

Operasi biner adalah operasi logika 

yang bekerja pada level bit. Hal ini 

berbada dengan operasi logika diatas 



dimana pada operasi logika 

menghasilkan benar atau salah (boolean) 

sedangkan operasi biner menghasilkan 

data (biner).   

 

Contoh : 

a = 0 x 12; 

b = 0 x 34; 

maka :  

a & b = 0 x 10; 

 

penjelasan : 

a = 0 x 12               0 0 0 1  0 0 1 0 

b = 0 x 34               0 0 1 1  0 1 0 0 & 

 a & b = 0 x 10            0 0 0 1  0 0 1 0 

 

Tabel 2.5 Operator Biner 

Operator Keterangan 

& Operator untuk operasi 

AND level bit (biner) 

l  Operator untuk operasi 

OR level bit (biner) 

^ Operator untuk operasi 

XOR level bit (biner) 

~ Operator untuk operasi 

NOT level bit (biner) 

<< Operator untuk operasi 

geser kiri 

>> Operator untuk operasi 

geser kanan 

 

Operasi Relasional (perbandingan)  
Operasi pembanding adalah operasi 

yang membandingkan dua buah data. 

Hasil operasi pembanding bukan berupa 

nilai data tetapi hanya bernilai benar 

(‘1’) atau salah (‘0’). Berikut tabel 

operasi pembanding.  

Tabel 2.5 Operator Pembanding 

Operator Contoh Keterangan 

= = x = = y Bernilai benar 

jika kedua data 

sama dan bernilai 

salah jika 

sebaliknya 

!=  x != y Bernilai benar 

jika kedua data 

tidak sama dan 

bernilai salah jika 

sebaliknya 

> x > y Bernilai benar 

jika data x lebih 

besar dari y dan 

bernilai salah jika 

sebaliknya 

< x < y Bernilai benar 

jika data x lebih 

kecil dari y dan 

bernilai salah jika 

sebaliknya 

>= x >= y Bernilai benar 

jika data x lebih 

besar dari y atau 

sama dengan y 

dan bernilai salah 

jika sebaliknya 

< x < y Bernilai benar 

jika data x lebih 

kecil dari y atau 

sama dengan y 

dan bernilai salah 

jika sebaliknya 

 

Operasi Aritmatika  
Operasi Aritmatika adalah 

beberapa operator yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan Aritmatika. 

 

Tabel 2.4 Operator Aritmatika 

Operator Keterangan 

+ Operator untuk 

penjumlahan 

- Operator untuk 

pengurangan 

* Operator untuk perkalian 

/ Operator untuk 

pembagian 

% Operator untuk sisa 

pembagian 

 



Operator *, /, dan % memiliki prioritas 

yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan operator + dan -.  

Contoh : 

2 + 3 * 4  

Hasilnya bukan 20 tetapi 14. Hal ini 

terjadi karena operator * dikerjakan 

terlebih dahulu dari pada operator + 

sehingga jika ditulis ulang operasi diatas 

adalah : 

2 + (3 * 4) = 14. 

 

2.2  LCD (Liquid Crystal Display) 

 

Liquid Crystal Display (LCD) 

merupakan perangkat (devais) yang 

sering digunakan untuk menampilkan 

data selain menggunakan seven segment. 

LCD berfungsi sebagai salah satu alat 

komunikasi dengan manusia dalam 

bentuk tulisan/gambar. 

Untuk menghubungkan 

mikrokontroler dengan LCD dibutuhkan 

konfigurasi antara pin-pin yang ada di 

LCD dengan port yang ada di 

mikrokontroler. Konfigurasi pin LCD 

dan mikrokontroler dapat dilihat pada 

gambar 2.3 dan tabel 2.3.  
 

 

 

Gambar 2.3 LCD 16 X 2 

 

Tabel 2.5 Koneksi antara pin LCD 

dengan Mikrokontroler 

 

Interface LCD merupakan 

sebuah parallel bus, dimana hal ini 

sangat memudahkan dan sangat cepat 

dalam pembacaan dan penulisan data 

dari atau ke LCD. Kode ASCII yang 

ditampilkan sepanjang 8 bit dikirim ke 

LCD secara 4 atau 8 bit pada satu waktu. 

Jika mode 4 bit yang digunakan, maka 2 

nibble data dikirim untuk membuat 

sepenuhnya 8 bit (pertama dikirim 4 bit 

MSB lalu 4 bit LSB dengan pulsa clock 

EN setiap nibblenya). 

 

Jalur kontrol EN digunakan 

untuk memberitahu LCD bahwa 

mikrokontroller mengirimkan data ke 

LCD. Untuk mengirim data ke LCD 

program harus menset EN ke kondisi 

high (1) dan kemudian menset dua jalur 

kontrol lainnya (RS dan R/W) atau juga 

mengirimkan data ke jalur data bus. Saat 

jalur lainnya sudah siap, EN harus diset 

ke 0 dan tunggu beberapa saat 

(tergantung pada datasheet LCD), dan 

set EN kembali ke high (1). Ketika jalur 

RS berada dalam kondisi low (0), data 

Pin 

LCD 

Keterangan Pin 

Mikrokontroler 

Keterangan 

1 GND 11 GND 

2 +5V 10 VCC 

4 RS 22 Port C.0 

5 RD 23 Port C.1 

6 EN 24 Port C.2 

11 D4 26 Port C.4 

12 D5 27 Port C.5 

13 D6 28 Port C.6 

14 D7 29 Port C.7 



yang dikirimkan ke LCD dianggap 

sebagai sebuah perintah atau instruksi 

khusus (seperti bersihkan layar, posisi 

kursor dll). Ketika RS dalam kondisi 

high atau 1, data yang dikirimkan adalah 

data ASCII yang akan ditampilkan 

dilayar. Jalur kontrol R/W harus berada 

dalam kondisi low (0) saat informasi 

pada data bus akan dituliskan ke LCD. 

Apabila R/W berada dalam kondisi high 

(1), maka program akan melakukan 

query (pembacaan) data dari LCD. 

Instruksi pembacaan hanya satu, yaitu 

Get LCD status (membaca status LCD), 

lainnya merupakan instruksi penulisan. 

Jadi hampir setiap aplikasi yang 

menggunakan LCD, R/W selalu diset ke 

0. 

Jalur data dapat terdiri 4 atau 8 

jalur (tergantung mode yang dipilih 

pengguna), mereka dinamakan DB0, 

DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 dan 

DB7. Mengirim data secara parallel baik 

4 atau 8 bit merupakan 2 mode operasi 

primer. Untuk membuat sebuah aplikasi 

interface LCD, menentukan mode 

operasi merupakan hal yang paling 

penting. Mode 8 bit sangat baik 

digunakan ketika kecepatan menjadi 

keutamaan dalam sebuah aplikasi dan 

setidaknya minimal tersedia 11 pin I/O 

(3 pin untuk kontrol, 8 pin untuk data). 

Sedangkan mode 4 bit minimal hanya 

membutuhkan 7 bit (3 pin untuk kontrol, 

4 untuk data). 

 

2.3  Sensor Jarak PING 

 Sensor PING merupakan sensor 

ultrasonik yang dapat mendeteksi jarak 

obyek dengan cara memancarkan 

gelombang ultrasonik dengan frekuensi 

40 KHz dan kemudian mendeteksi 

pantulannya. 
 

 

Gambar 2.4 Sensor Jarak (Ping) 

 

Sensor PING mendeteksi jarak 

obyek dengan cara memancarkan 

gelombang ultrasonik (40 KHz) selama 

tBURST (200 us) kemudian mendeteksi 

pantulannya.  Sensor Ping memancarkan 

gelombang ultrasonic sesuai dengan 

kontrol dari mikrokontroler pengendali 

(pulsa trigger dengan tOUT min 2 us). 

Konfigurasi pin sensor PING sbagai 

berikut: 

Gambar 2.5 Konfigurasi pin sensor 

PING 
 

Spesifikasi sensor ini : 

• Kisaran pengukuran 3cm-3m 

• Input trigger –positive TTL 

pulse, 2uS min., 5uS tipikal 

• Echo hold off 750uS dari fall of 

trigger pulse 

• Delay before next measurement 

200uS 

• Burst indicator LED 

menampilkan aktifitas sensor. 
 

 

 

 



Prinsip kerja PING))) 

 
Gambar 2.6 Prinsip kerja 

PING))) 

 

1. Sinyal dipancarkan oleh pemancar 

ultrasonik. Sinyal tersebut 

berfrekuensi diatas 20kHz, biasanya 

yang digunakan untuk mengukur 

jarak benda adalah 40kHz. Sinyal 

tersebut di bangkitkan oleh 

rangkaian pemancar ultrasonik. 

2. Sinyal yang dipancarkan tersebut 

kemudian akan merambat sebagai 

sinyal / gelombang bunyi dengan 

kecepatan bunyi yang berkisar 344 

m/s. Sinyal tersebut kemudian akan 

dipantulkan dan akan diterima 

kembali oleh bagian penerima 

Ultrasonik. 

3. Setelah sinyal tersebut sampai di 

penerima ultrasonik, kemudian 

sinyal tersebut akan diproses untuk 

menghitung jaraknya.  

Jarak dihitung berdasarkan rumus  yaitu 

S = (tIN x V) ÷ 2 
Keterangan : 

S = Jarak antara sensor ultrasonik 

dengan objek yang dideteksi 

V = Cepat rambat gelombang ultrasonik 

di udara (344 m/s) 

tIN = Selisih waktu pemancaran dan 

penerimaan pantulan gelombang 
 

2.4    Jaringan Nirkabel 

Jaringan nirkabel (Inggris: 

wireless network) adalah bidang disiplin 

berkaitan dengan komunikasi antar 

sistem tanpa menggunakan kabel. 

Jaringan nirkabel ini sering dipakai 

untuk jaringan komputer baik pada jarak 

dekat (beberapa meter, memakai 

alat/pemancar bluetooth) maupun pada 

jarak jauh (lewat satelit). Bidang ini erat 

hubungannya dengan bidang 

telekomunikasi, teknologi informasi, dan 

teknik komputer. Jenis jaringan populer 

dalam kategori jaringan nirkabel ini 

meliputi: Jaringan kawasan lokal 

nirkabel (wireless LAN/WLAN), dan  

Wi-Fi. 
 

2.5 Motor DC 

Satu dari motor putar 

elektromagnetik ditemukan oleh 

Michael Faraday ditahun 1821 dan 

terdiri dari kawat yang  bebas 

tergantung yang dimasukkan ke dalam 

mercury. Sebuah magnet permanen 

diletakkan ditengah-tengah mercury. 

Ketika arus listrik mengalir ke kawat. 

Kawat tersebut berputar mengelilingi 

magnet. Itu menunjukkan arus yang 

diberikan bangkit mengedarkan medan 

magnet di sekitar kawat. Ini adalah 

bentuk termudah dari motor listrik yang 

disebut motor homopolar . 

 

Kemudian rancangan motor 

listrik menggunakan penghisap 

pertukaran ke dalam solenoida. Konsep 

itu dapat dilihat sebagai versi 

elektromagnetik dari dua gerak gaya 

internal pembakaran mesin. Motor DC 

modern ditemukan secara tidak sengaja 

di tahun 1873 ketika Zenobe Gramme 

menghubungkan sebuah dinamo yang 

sedang berputar ke dinamo sejenis yang 

kedua, penggerak itu sebagai motor. 

 

Motor DC sebelumnya 

mempunya  perlindungan rotasi 

dibentuknya dalam elektromagnetik. 

Perpindahan perputaran disebut 

perputaran mundur langsung dari arus 

listrik yang sama setiap cyclenya. Untuk 



mengalirkannya, kutub dari 

elektromanetik mendorong dan menarik 

melawan magnet permanen keatas luar 

dari motor. Kutub dari perlindungan 

elektromagnetik melewatkan kutub dari 

magnet permanen. Pertukaran mundur 

polaritas dari perlindungan 

elektromagnetik. Pada saat perpindahan 

polaritas “Inersia” tetap yang membuat 

motor ini bergerak 
 

 
Gambar 2.7 Rotasi 1 Motor DC 

 

Motor listrik sederhana, ketika koil 

diberi daya, medan magnet dibangkitkan 

disekitar sisi kiri dari armature menekan 

keluar dari kiri magnet dan menekan ke 

arah kanan yang disebabkan oleh rotasi. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Rotasi 2 Motor DC 

 

Kecepatan putaran dari motor 

DC sebanding dengan tegangan yang 

diberikan dan juga sebanding dengan 

arus listrik yang diberikan. Pengendali 

kecepatan dapat mencapai beberapa 

tingkat kecepatan tergantung dari tipe 

batere yang diberikan, tegangan yang 

diberikan, resistor dan komponen 

elektronika lainnya. Di sirkuitnya 

terbuat dari tembaga, dan rata-rata 

tegangan yang diberikan ke motor 

bervariasi  dengan pensaklaran, 

pemberian tegangan sangat cepat. 

Variasi “ON” dan “OFF” dapat 

mengubah tegangan yang diberikan 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam rangka penyelesaian 

penelitian ini terdiri dari beberapa tahap 

antara lain langkah-langkah penelitian 

dan peralatan penelitian. Adapun 

langkah-langkah penelitian secara detail 

seperti dibawah ini: 

 

3.1 Analisa Rangkaian Secara Blok 

Diagram  

 

Pada Alat pendeteksi jarak pada 

kendaraan roda dua menggunakan sensor 

ultrasonic dengan tampilan LCD dan 

sistem getar berbasis jaringan nirkabel 

dan mikrokontroller ATMEGA 8535 

terdiri dari rangkaian Alat Pendeteksi 

berupa Sensor Ultrasonic dan tampilan 

LCD dan rangkaian transceiver seperti 

tampak pada gambar 3.1 di bawah ini. 

 
Gambar 3.1. Alat Pendeteksi Jarak Pada 

Kendaraan Roda Dua 

 

3.1.1. Blok Input 

Sensor ultrasonic akan 

memancarkan gelombang 

ultrasonic dan apabila pancaran 

ultrasonic tersebut mengenai 

objek atau terhalang oleh objek 

maka objek akan memantulkan 

kembali gelombang ultrasonic 

dan diterima oleh sensor, output 

dari sensor akan dikirimkan ke 

blok proses. 



 

3.1.2. Blok Proses 

 Pada gambar 3.1 dapat 

dilihat bahwa blok ini terbagi 

menjadi 3 proses diantaranya 

proses sensor ultrasonic, proses 

mikrokontroller ATMEGA 8535 

dan RF 49MHz Transmitter. 

 

a) Sensor Ultrasonic 

 Sensor Ultrasonic 

merupakan sensor ultrasonic yang dapat 

mendeteksi jarak obyek dengan cara 

memancarkan gelombang ultrasonic 

dengan frekuensi 40 KHz dan kemudian 

mendeteksi pantulannya. Sensor 

ultrasonic pada rangkaian berfungsi 

untuk memberikan informasi berupa 

jarak antara kendaraan roda dua dengan 

kendaraan lain. Untuk jarak jangkauan  

jarak dan waktu tempuh sensor 

ultrasonic dapat dilihat ditabel dibawah 

ini. 

 

Tabel 3.1.2 Jarak jangkauan dan waktu 

tempuh sensor ultrasonic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mikrokontroller ATMEGA 

8535 

 

 Mikrokontroller ATMEGA 8535 

akan menerima inputan dari sensor 

ultrasonic berupa jarak jangkauan dan 

akan diproses untuk dijadikan output 

sesuai dengan program, Pada 

Mikrokontroller ATMEGA 8535 

terdapat 4 port yang mempunyai proses 

masing-masing. 

 

• PORTA  : digunakan untuk 

output yaitu led pada  PORTA.0 

dan  Transmitter pada PORTA.2. 

• PORTB : digunakan untuk 

LCD. 

• PORTC : digunakan untuk 

rangkaian PWM dan port yang 

digunakan PORTC.4, PORTC.5, 

(menentukan arah cw atau ccw) 

dan PORTC.6 (enable). 

• PORTD :  digunakan untuk 

sensor ultrasonic port yang 

digunakan PORT1 (gnd), PORT2 

(vcc) dan PORT.7 (sign). 

 

c) RF 49MHz Transmitter 

 

 Transmitter akan berkerja apabila 

sensor ultrasonic menerima pantulan dari 

objek dengan jarak 30 cm, maka RF 

49MHz Transmitter akan mengirimkan 

sinyal kepada Receiver berupa logika 1 

(aktif high) sehingga sistem getar akan 

aktif. 

 

3.1.3. Blok Output 

 

 Blok ini merupakan output 

atau keluaran dari rangkaian dan output 

dari `rangkaian terbagi menjadi 4 bagian 

yaitu : LCD, Motor DC PWM, RF 

49MHz Receiver dan Motor DC 

GETAR.  

 



 

a)  LCD 

 

 LCD akan menampilkan 

output berupa jarak jangkauan dan status 

jarak kendaraan. 

• Jarak jangkauan  30 cm – 300 cm 

status jarak kendaraan ”AMAN” 

• Jarak jangkauan  10 cm – 30 cm 

status jarak kendaraan ”JAGA 

JARAK” 

• Jarak jangkauan  0 cm – 10 cm 

status jarak kendaraan 

”BAHAYA” 

 

b) Motor DC PWM (Pulse-width 

modulation) 

 

Motor DC PWM sama halnya seperti 

roda pada kendaraan roda dua apabila 

jarak jangkauan dekat dengan kendaraan 

lain maka Motor DC PWM akan 

berkurang kecepatannya dan berhenti. 

Pada Motor DC PWM terdapat 3 kondisi 

untuk merubah PWMnya  

• Jarak jangkauan  30 cm – 300 cm 

Motor DC PWM 255 yang 

artinya tegangan pada motor 

sebesar 5 v 

• Jarak jangkauan  10 cm – 30 cm 

Motor DC PWM 100 yang 

artinya tegangan pada motor 

sebesar 2.5 v 

• Jarak jangkauan  0 cm – 10 cm 

Motor DC PWM 0 yang artinya 

tegangan pada motor sebesar 0 v   

 

c) RF 49MHz Receiver dan Motor 

DC GETAR  

 

  RF 49MHz Receiver dan 

Motor DC GETAR merupakan satu 

rangkaian utuh, RF 49MHz Receiver 

akan aktif jika RF 49MHz Transmitter 

mengirimkan logika 1 (aktif high) dan 

Motor DC GETAR akan aktif bergetar 

sesuai perintah pada Mikrokontroller 

ATMEGA 8535. 

 
3.2  Rangkaian Alat Pendeteksi Jarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Schematic Rangkaian Alat 

Pendeteksi Jarak. 

 

 

UJI COBA DAN ANALISIS ALAT 

 
4.1. Cara Kerja Alat 

Alat pendeteksi jarak pada 

kendaraan roda dua menggunakan sensor 

ultrasonic dengan tampilan LCD dan 

sistem getar berbasis jaringan nirkabel 

dan mikrokontroller ATMEGA 8535 ini 

terdiri atas 2 bagian yaitu rangkaian Alat 

pendeteksi jarak pada kendaraan dan RF 

49MHz Transmitter dan Recevier. Pada 

rangkaian alat pendeteksi jarak pada 

kendaraan terdapat sensor ultrasonic 

untuk mendeteksi adanya obyek  yang 

ada didepan, LCD berfungsi untuk 

memberitahu jarak obyek yang ada 

didepan dan memberikan status aman, 

jaga jarak dan bahaya kepada 

pengendara. 

Pada alat pendeteksi jarak pada 

kendaraan roda dua ini sensor ultrasonic 

mempunyai peran penting dalam 

menghasilkan output yang sesuai dengan 

program. Peletakan sensor itu sendiri 

berada di depan karena alat pendeteksi 

jarak ini mengfokuskan jarak depan 



sebagai media pengendara agar terhindar 

dari kecelakaan 

Langkah pertama dalam uji coba 

alat pendeteksi jarak ini penulis 

mempersiapakan alat-alat pendukung 

seperti penggaris untuk mengukur jarak, 

adaptor untuk memberikan tegangan 

pada alat dan objek sebagai penghalang 

sensor ultrasonic. 
 

4.1.1 Cara Pengoperasian Alat 

 

1. Pasangkan 2 buah adaptor untuk 

Mikrokontroler ATMega 8535 

dan rangkaian PWM sebagai 

aktifator. 

2. Kemudian letakan penggaris dan 

objek di depan sensor ultrasonik, 

gerakkan objek tersebut agar 

sensor ultrasonic dapat 

menghasilkan jarak jangkauan 

dan output. 

4.2. Hasil pengujian 

 

4.2.1 Pengujian Sensor Ultrasonic 

 

Pengujian sensor dilakukan 

dengan cara mengukur nilai tegangan 

yang dihasilkan oleh sensor jika sensor 

tersebut mendeteksi objek dengan jarak 

jangkauan yang berbeda. Pada 

pengukuran tegangan ini output yang 

dihasilkan dari sensor ultrasonic akan 

menghasilkan data analog berupa ukuran 

tegangan dengan satuan mikro volt lihat 

gambar rangkaian sensor ultrasonic di 

bawah ini. 

 

Gambar 4.1. Pengujian Sensor 

Ultrasonic 

 

Pada sensor ultrasonic tersebut 

dilakukan pengukuran dengan cara probe 

+ dihubungkan ke pin sign dan probe – 

dihubungkan ke pin GND dan akan 

terlihat output dari sensor ultrasonic 

tersebut  hasil dari pengukuran bisa 

dilihat pada tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Nilai tegangan sensor 

ultrasonic 
 

JARAK (cm) TEGANGAN (volt) 

0 – 10 1,2 

11 – 30 1,6 

31 – 50 1,8 

51 – 100 3,2 

101 – 200 3,4 

201 – 300 3,8 

 

Dari tabel 4.2 dapat di analisa 

bahwa setiap jarak jangkauan sensor 

ultrasonic apabila terhalang oleh objek 

maka tegangan pada sensor ultrasonic 

dari jarak jangkauan 0 cm – 300 cm 

mempunyai perbedaan tegangan. 

Dikarenakan pada jarak jangkauan 0 cm 

– 10 cm gelombang yang diterima sensor 

ultrasonic lebih cepat dari pada jarak 

jangkauan 201 cm – 300 cm, maka 

tegangan pada jarak jangkauan 0 cm – 

10 cm lebih kecil dari pada jarak 

jangkauan 201 cm -300 cm 

 

4.2.2 Pengujian Sensor Ultrasonic 

Terhalang Objek 

 

Sensor ultrasonic akan 

aktif jika ada sesuatu yang 

menghalangi objek, jarak 

jangkauan pada sensor ultrasonic 

dimulai dari jarak jangkauan 0 

cm sampai 300 cm dan setiap 

jangkauannya diberikan kondisi 

sesuai dengan keadaan 



pengendara lihat pada gambar 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Kondisi Aman 

Gambar 4.2 mengkondisikan 

jarak kendaraan dengan kendaraan lain 

dalam kondisi aman sehingga 

pengendara dapat melaju kendaraan 

dengan cepat. Pada kondisi ini 

mikrokontroller tidak melakukan 

tindakan karena pada program kondisi 

aman hanya menampilkan output berupa 

tampilan LCD jarak dan statusnya saja, 

Jarak aman pada alat pendeteksi jarak ini 

dari jarak jangkauan 31 cm sampai 300 

cm. Berbeda dengan kondisi jaga jarak 

lihat gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Kondisi Jaga Jarak 

Kondisi jaga jarak pada sensor 

ultrasonic dimulai dari jarak jangkauan 

11cm sampai 30cm sehingga jarak 

kendaraan dengan kendaraan lainnya 

sangat dekat oleh karena itu kondisi jaga 

jarak mempunyai beberapa output 

diantaranya LCD, LED dan sistem getar. 

LCD berfungsi untuk memberitahu jarak 

dan status, LED berfungsi untuk 

memberitahu agar pengendara 

mengurangi kecepatan dan apabila 

pengendara tidak melihat LED maka 

ditambahkan alat sistem getar yang 

berfungsi sama seperti LED yaitu untuk 

memberitahu agar pengendara 

mengurangi kecepatan 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Kondisi Bahaya 

Kondisi bahaya terdapat 

beberapa keadaan bisa keadaan saat 

perjalanan dan kendaraan terjebak macet 

atau kendaraan sedang berhenti di lampu 

lalu lintas, Pada kondisi bahaya ini 

penulis memisalkan pada saat kendaraan 

terjebak macet dan berhenti di lampu 

lalu lintas. Jarak jangkauan sensor 

ultrasonic pada kondisi bahaya ini 

dimulai dari jarak jangkauan 0 cm 

sampai 10 cm dan output yang 

dihasilkan pada kondisi ini sama seperti 

kondisi aman hanya saja motor dc yang 

dimisalkan sebagai roda kendaraan roda 

dua berhenti lihat gambar 4.4, sedangkan 

LED dan sistem getar tidak aktif 

 

 
 

Gambar 4.5. Motor DC Berhenti 
 

4.2.3 Pengujian Motor DC 

Motor DC pada alat pendeteksi 

jarak ini dimisalkan sebagai roda pada 

kendaraan roda dua, motor dc ini 

digerakkan sesuai dengan program dan 

kondisi pada sensor ultrasonic. Kondisi 

aman motor DC akan berjalan, kondisi 



jaga jarak motor DC bergerak pelan dan 

kondisi bahaya motor DC tidak bergerak 

atau mati 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Pengujian Motor DC 

Pada tabel 4.3 dilakukan 

pengujian nilai tegangan pada motor DC 

karena tiap-tiap kondisi tegangan pada 

motor DC berubah dikarenakan ada 

rangkaian PWM (pulse width 

modulation) yang berfungsi untuk 

mengatur kecepatan motor dengan 

memanipulasi tegangan lihat table 4.3 

 

Tabel 4.3. Nilai tegangan motor DC 

Kondisi Motor 

DC 

Tegangan Motor 

DC (volt) 

Aman 5 

Jaga jarak 2,5 

Berhenti 0 

 

Dari table 4.3 dapat di analisa 

bahwa tegangan motor DC akan berbeda 

sesuai dengan kondisi motor DC yang 

dihasilkan dikarenakan motor DC sudah 

diprogram pada mikrokontroller sesuai 

kondisi. 

 
4.2.4 Pengujian Sistem Getar 

Sistem getar pada alat pendeteksi 

jarak ini berfungsi untuk memberikan 

informasi kepada pengendara berupa 

getaran, Sistem getar diletakan pada 

lengan atau tangan pengendara sehingga 

pengendara dapat merespon untuk 

melihat LCD dan mengurangi kecepatan 

kendaraan, sistem getar bisa dilihat pada 

gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Sistem Getar 

Pada rangkaian sistem getar 

terdapat juga rangkaian jaringan 

nirkabel, untuk mengaktifkan sistem 

getar tersebut PORTA.2 harus berlogika 

1 (aktif high) sehingga  RF 49MHz 

Transmitter yang terdapat 

dimikrokontroller akan mengirimkan 

logika 1 (aktif high) dan diterima oleh 

RF 49MHz Receiver sehingga sistem 

getar akan bergetar, sistem getar aktif 

bias dilihat pada gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Sistem Getar Aktif 

Pada gambar 4.8 merupakan 

sistem getar pada saaat aktif pada sistem 

getar tersebut terdapat Motor DC yang 

terdapat magnet yang akan 

menghasilkan getaran, sistem getar akan 

aktif pada kondisi jarak jangkauan 10 cm 

– 30 cm dengan status jaga jarak, dan 

bergetar sesuai dengan program yang 

terdapat di mikrokontroller dengan delay 

300 ms hasil pengujian sistem getar bisa 

dilihat pada table 4.4. 

 



 

 

Tabel 4.4. Pengujian Sistem Getar 

JARAK 

(meter) 

Waktu 

(menit) 
Getar (kali) 

0 - 5 

1 

2 

3 

4 

5 

 

81 

162 

243 

324 

405 

 

6 - 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

 

70 

140 

210 

280 

350 

 
 

Dari table 4.4 bisa di analisa 

selama pengujian 5 menit hasil dari 

getaran pada sistem getar menggunakan 

jaringan nirkabel antara 0 m– 5 m 

berbeda dengan jarak jangkauan 6 m – 

10 m dikarenakan jarak pengiriman 

menggunakan jaringan nirkabel 

mempengaruhi tegangan yang diterima 

rangkaian sistem getar dari tabel 4.4 

dapat disimpulkan seperti grafik di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Perbandingan Jarak 

Jangkauan Pada Sistem Getar 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

 Dari analisa dan uji coba alat yang 

telah dilakukan, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa alat pendeteksi ini 

telah berhasil di buat dan alat pendeteksi 

ini akan memberikan informasi secara 

real time kepada pengendara roda dua 

agar selalu fokus dalam berkendara dan 

menjaga jarak dengan kendaraan lain. 

 

Saran 

 Dari pembuatan dan uji coba alat 

didapatkan beberapa kendala dan dapat 

diatasi dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Alat pendeteksi ini akan lebih 

baik apabila langsung di 

hubungkan ke speedometer pada 

kendaraan roda dua (motor) 

sehingga pada jarak tertentu dan 

di depan ada objek yang 

menghalangi sensor ultrasonic 

maka kendaraan roda dua 

(motor) akan langsung 

memberikan repon berupa 

pengereman otomatis dan 

infromasi di LCD dengan baik. 
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2. Dilakukan uji coba langsung 

pada kendaraan roda dua di jalan 

raya agar dapat melihat respon 

sensitifitas dari sensor 

ultrasonicnya. 
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