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BAB III 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada tahap perancangan monitoring bahan bakar minyak berbasis Radio 

Frequency Identification, maka akan dibagi menjadi 6 (enam) bagian yang 

meliputi perancangan sistem, perancangan mekanik, perancangan flowchart 

sistem, desain interface, tahapan pengujian dan set-up alat. 

 

3.1      Perancangan Sistem 

 Untuk menjelaskan secara garis besar dari perancangan alat pada sistem 

monitoring bahan bakar minyak berbasis Radio Frequency Identification (RFID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Umum Sistem Pemantau Antara Client – Server. 

Bagian Client merupakan bagian yang mengatur antara RFID dan 

pengontrol dengan sensor yang mendeteksi volume bahan bakar dan koordinat 

lokasi mobil dengan Global Positioning System (GPS) modem, sehingga RFID 

mampu menerima dan memproses data yang di dapat dari sensor tersebut. Bagian 

database merupakan sub sistem yang berguna sebagai tempat penyimpanan data 

yang diterima dari RFID. Data hasil proses pada RFID ini dikirimkan dengan 

suatu interval waktu tertentu kepada sebuah IP address spesifik, username 
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MySQL dan password, dan nama database pada tabel yang di arahkan untuk 

kemudian disimpan pada server database. Sehingga apabila data dibutuhkan dapat 

digunakan kembali dan bagian user interface untuk menampilkan data yang telah 

disimpan pada database kepada user [3].  

3.2 Perancangan Mekanik 

 Pada perancangan mekanik dibuat tempat yang terdiri dari 3 bagian yang 

pertama yaitu tempat meletakan rangkaian elektronika. Sedangkan di bagian 

kedua digunakan untuk meletakan  tangki motor yang akan digunakan, dan bagian 

ke tiga digunakan untuk meletakan galon sebagai penampung bensin dari tangki 

pada bagian kedua. 

 

Gambar 3.2 Perancangan Alat (Prototype) 

Pada Gambar 3.2, terlihat gambaran umum perancangan mekanik yang telah 

terhubung dengan minimum system, sensor pelampung digunakan untuk 

mengukur volume bahan bakar yang ada di dalam tangki, sedangkan galon 

digunakan untuk menampung bahan bakar minyak yang mengalir dari tangki. 

Oleh karena itu sensor pelampung akan terus memberikan informasi volume 

bahan bakar secara real time. 
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3.3 Perancangan Flowchart Sistem 

3.3.1 Flowchart Admin 

Pada perancangan sistem monitoring maka akan ada server dan client 

sebagai tumpuhan awal pembuatan sistem. Berikut merupakan gambaran dari 

flowchart admin yang melakukan manajemen data: 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart Admin 
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Pada Gambar 3.3, menjelaskan manajemen data pada admin yang di gambarkan 

melalui sebuah flowchart, tahap pertama yaitu memasukkan user name dan 

password sebagai login admin, setelah login sesuai dengan user name dan 

password maka akan otomatis melakukan verifikasi data login sesuai atau tidak, 

bila tidak sesuai maka akan kembali ke layar login dan bila berhasil akan 

menampilkan layar utama menu web. Setelah masuk ke layar menu web kita akan 

menemukan pilihan menu, menu pertama  manajemen data admin yang berfungsi 

untuk mengolah data admin sebagai sumber utama. Menu kedua manajemen data 

yang menerangkan tentang pemakaian bahan bakar atau bensin yang berfungsi 

melaporkan data pemakaian bensin dan laporan perjalanan. Tahap ketiga 

manajemen data  report perjalanan yang mana hampir sama seperti manajemen 

data pemakaian bensin, di tahap tiga ini berfungsi sebagai report pemakaain yang 

mana nantinya sebagai laporan berupa hasil dari report pemakaan bensin yang 

dapat di download berupa file PDF dan Sejenisnya. 

3.3.2 Flowchart User 

Flowchart mengenai rancangan alur kerja aplikasi sistem informasi 

sebagai proses monitoring bahan bakar minyak berbasis RFID dapat dilihat pada 

gambar flowchart user berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.4 Flowchart User Server 
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Flowchart rancangan sistem terdapat empat pilihan, yang pertama home yang 

berfungsi untuk menampilkan pembukaan aplikasi, Menu locations yang 

berfungsi untuk menampilkan PETA posisi dan secara otomatis system akan 

memberikan notifikasi pada client tentang monitoring yang ada disekitar lokasi 

tersebut. Yang ketiga menu report dimana akan menampilkan hasil perjalanan 

yang diinginkan. Yang terakhir menu about digunakan menampilkan informasi 

versi program dan developer program. 

3.3.3 Context Diagram 

Pada Context diagram ini terdapat 2 entitas luar yaitu user sebagai 

pengguna sistem dan dapat melakukan view pada peta. Pada admin sebagai 

pengelola sistem, pada user terdapat beberapa alir data yaitu data lokasi lahan dan 

status proses perkebunan lahan. Pada admin juga terdapat alur data yaitu data 

login, data admin, dan data status monitoring: 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.5 Context Diagram 
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3.3.4  Perancangan Flowchart Hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Diagram Alir Pada Client 

 Pada sistem monitoring yang digambarkan melalui sebuah flowchart di 

atas. Tahap pertama memasukan data identitas ke RFID dan sistem RFID akan 

membaca identitas tersebut secara otomatis, selanjutnya akan diproses dan data 

akan membaca atau memindai di sistem. Hasil dari proses memindai tadi berupa 

ID Card terbaca dalam memori yang tadi kita program, bila sistem sudah 

Mulai

RFID membaca
Identitas

Memindai 
RFID

ID Card terbaca
dalam Memori

RFID Aktif

Sensor Pelampung
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Memulai 
Pengukuran 

Bensin
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Kedalam 
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Data Dikirim Melalui 
GPRS
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Ditampilkan di 
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Selesai

   Tidak

Ya

       Tidak
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membaca id sebelumnya maka RFID aktif, selanjutnya ATmega 328 sebagai 

control program sistem utama pada monitoring, bahasa program atau di sebut 

listing program sudah di compile maka sensor akan bekerja sesuai perintah yang 

ada pada program yang di buat pada sistem ATmega 328. Setelah sensor aktif 

sensor akan melakukan tugas-nya yang di perintah oleh program seterusnya data 

yang di hasilkan sensor akan di analisa data dan di simpan secara otomatis dan 

ditampilkan pada layar LCD. 

 

3.3.5 Mode Deteksi Global Positioning System (GPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Pada GPS Mode Deteksi 

Pada proses deteksi GPS di gambarkan melalui flowchart diatas. Tahap 

pertama menyalakan GPS, selanjutnya instalisasi modem GSM nya dan masuk 

proses pengaktifan sensor, bila tidak sesuai dengan perintah maka sistem format 

data GPS-nya bila sesuai akan dilanjutkan proses tambahan pada GPS dan 

megirimkan data ke via sms ke handphone. 
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3.3.6 Mode Pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Diagram Alir Pada GPS Mode Pengguna 

Pada mode pengguna pada GPS di atas, pengguna melakukan proses permintaan 

dan diolah pada input modem GSM dan pengulangan bila data tidak sesuai dengan 

cara hapus data GSM. Selanjutnya diproses di penerima GPS, begitu data tidak 

sesuai maka akan otomatis menghapus data GPS dan data di proses lagi dan di 

kirim ke via sms untuk megetahui bahwa mode pengguna aktif. 
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GSM

Format Data 
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3.4    Desain interface 

  

MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Desain Interface Aplikasi Monitoring 

Pada Gambar 3.9, menjelaskan desain interface aplikasi  monitoring, pada bagian 

aplikasi ini memanfaatkan google sebagai sistem search (pencarian) secara online 

di web page google. Pada kotak search maka kita akan mencari contoh: 

jejak.dezar12.pengujian.com setelah itu kita enter dan loading pencarian, setelah 

masuk ke alamat web kita akan melihat tampilan utama dari aplikasi monitoring 

yang juga memanfaatkan goggle map sebagai tracking di sistem monitoring 

nantinya. 

 

 

 

 

SEARCH :                                                                      A  WEB PAGE 
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Tabel 3.1 Report  Pemakaian Bahan Bakar Minyak 

NO DATE TIME KECEPATAN BBM LATITUDE LONGITUDE 

1 2017-07-21 12:55:08 0.44 56 -7.921032 112.63427 

       

       

       

 

Pada Tabel 3.1, menjelaskan tentang laporan pemakaian bahan bakar minyak yang 

mana terdapat beberapa tabel, pertama date yang berfungsi sebagai informasi 

tanggal pengujian alat secara update, kedua time memberikan informasi waktu 

pegujian alat, ketiga kecepatan yag memberikan informasi kecepatan saat kita 

mengendarain motor, ke empat bahan bakar minyak yang akan memberikan 

informasi sebenarnya kondisi bensin di tangki, ke lima latitude dan longitude 

yaitu informasi letak atau keberadaan kita saat mengendarakan sepeda motor yang 

kita pasang dengan alat monitoring. 

3.5    Tahapan Pengujian 

3.5.1    Pengujian Arduino Uno Dengan LCD 

Rangkaian LCD pada pengujian ini berfungsi untuk menampilkan 

informasi berupa tulisan dan data dari sensor dan GPS yang dibaca oleh 

Arduino uno R3. Untuk mengetahui apakah rangkaian LCD yang telah 

dibuat dapat bekerja sesuai yang diinginkan maka dilakukan pengujian 

rangkaian LCD yang dihubungkan dengan minimum sistem Arduino uno 

R3.  

A. Minimum sistem Arduino uno R3 

B. Kabel data Arduino uno R3 

C. Rangkaian LCD 16 x 2 

D. Software Arduino IDE  
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Gambar 3.10 Blok Diagram Pengujian Arduino Uno dengan LCD 

 

Langkah pengujian rangkaian LCD : 

1. Buka aplikasi Arduino IDE 

2. Selanjutnya akan muncul tampilan awal “sketch_xxxxxx” secara 

otomatis. 

3. Mengetikkan listing program untuk pengujian rangkaian LCD seperti 

pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Listing Program Pengujian Arduino Uno Dengan LCD 

 

 

KABEL DATA ARDUINO       LAPTOP ARDUINO UNO KABEL DATA ARDUINO       LAPTOP 

 LCD 16 X2 
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Pada Gambar 3.11, listing program Arduino uno dengan LCD 

menjelaskan #include <Wire.h> // Library I2C 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library LCD I2C 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // 

Alamat LCD I2C 

lcd.begin(16,2); //  ukuran LCD 

lcd.backlight(); //Menyalakn lampu belakang LCD  

lcd.setCursor(0,0); // Atur cursor baris 0 colom  0 

lcd.print("starting");  // Tampilan starting LCD 

delay(1000); // Waktu 1 detik 

} 

4. Klik Sketch dan Verify. Akan muncul kotak dialog pada gambar 3.12. 

 

 

 

Gambar 3.12 Kotak Dialog Menyimpan Program 

Pada Gambar 3.12, menjelaskan kotak dialog menyimpan program, 

pada saat pembuatan sketch atau listing program selesai kita perlu untuk 

menyimpan data yang baru di buat di suatu file pada Arduino uno sesuai 

letak yang kita inginkan dengan nama file pengujian_LDD_1. 
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Gambar 3.13 Proses Uploding Program Dari Laptop ke Arduino uno 

Pada Gambar 3.13, merupakan proses uploading program dari laptop  

ke arduino uno, saat listing program telah selesai di sketch maka langkah 

selanjutnya di verify dan proses verify membaca seluruh program yang 

dibuat bila tidak ada kesalahan maka akan menunjukkan done compiling. 

 

   3.5.2 Pengujian Arduino Uno Dengan RFID 

Rangkaian RFID reader pada pengujian ini berfungsi untuk 

membaca informasi berupa tulisan dan data dari RFID Taq yang dibaca 

oleh Arduino Uno R3. Untuk mengetahui apakah rangkaian RFID reader 

yang telah dibuat dapat bekerja sesuai yang diinginkan maka dilakukan 

pengujian rangkaian RFID reader yang dihubungkan dengan minimum 

sistem Arduino uno R3.  

A. Minimum Sistem Arduino Uno R3 

B. Kabel data Arduino Uno R3 

C. Rangkaian RFID 

D. Software Arduino IDE  

 

Gambar 3.14 Cara Pengujian Antara Arduino dan RFID 
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Gambar 3.15 Blok Diagram Pengujian Rangkaian RFID dengan Arduino uno 

 

Langkah pengujian rangkaian RFID : 

1. Buka aplikasi Arduino IDE 

2. Selanjutnya akan muncul tampilan awal “sketch_xxxxxx” secara 

otomatis. 

3. Mengetikkan listing program untuk pengujian rangkaian RFID seperti 

pada gambar 3.15. 

 

 

Gambar 3.16 Listing Program Pengujian RFID dengan Arduino 

 

ARDUINO UNO KABEL DATA ARDUINO       LAPTOP 

 RFID TAG/READER 
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Pada Gambar 3.16, listing program Arduino Uno dengan RFID 

menjelaskan program RFID Card dan reader. 

kartu=0;   // 0 kan nilai waktu 

for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) {  //  Ambil 4 data RFID 

readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];  // Ambil 4 data RFID 

kartu+=readCard[i],DEC;  // Jumlahkan 4 data RFID 

} 

cek_kartu(); // void cek kartu 

mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading       

return 1;  

} 

void cek_kartu(){ 

lcd.clear();    // Hapus lcd 

lcd.setCursor(0,0); lcd.print(kartu);   

lcd.setCursor(0,1); 

if(kartu==kartu1){driver="paijo";lcd.print(driver);} //  Kartu sama 

dengan 1 makaa driver paijo 

if(kartu==kartu2){driver="bejan";lcd.print(driver);} // Kartu 2 sama 

dengan 2 maka driver bejan 

delay(3000); // Tunggu 3 detik 

 

4. Klik Sketch dan Verify. Akan muncul kotak dialog pada gambar 4.17. 

 

Gambar 3.17 Kotak Dialog Menyimpan Program 
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Pada Gambar 3.17, menjelaskan kotak dialog menyimpan program, 

pada saat pembuatan sketch atau listing program selesai kita perlu untuk 

menyimpan data yang baru di buat di suatu file pada Arduino uno sesuai 

letak yang kita inginkan dengan nama file pengujian_LDD_1. 

      

Gambar 3.18 Proses Uploding Program Dari Laptop ke Arduino uno 

Pada Gambar 3.18, merupakan proses uploading program dari laptop 

ke arduino uno, saat listing program telah selesai di sketch maka langkah 

selanjutnya di verify dan proses verify membaca seluruh program yang 

dibuat bila tidak ada kesalahan maka akan menunjukkan done compiling. 

 

   3.5.3 Pengujian Arduino Uno Dengan GPS 

Rangkaian GPS pada pengujian ini berfungsi untuk membaca 

informasi berupa titik koordinat lokasi. Untuk mengetahui apakah 

rangkaian GPS yang telah dibuat dapat bekerja sesuai yang diinginkan 

maka dilakukan pengujian rangkaian GPS yang dihubungkan dengan 

minimum sistem Arduino uno R3.  

A. Minimum Sistem Arduino Uno R3 

B. Kabel data Arduino Uno R3 

C. Rangkaian GPS vkel 2828u7g5lf 

D. Software Arduino IDE  
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Gambar 3.19 Blok Diagram Pengujian Arduino Uno dengan GPS 

 

Langkah pengujian rangkaian GPS : 

1. Buka aplikasi Arduino IDE 

2. Selanjutnya akan muncul tampilan awal “sketch_xxxxxx” secara 

otomatis. 

3. Mengetikkan listing program untuk pengujian rangkaian GPS seperti 

pada gambar 3.19. 

 

 

Gambar 3.20 Listing Program Pengujian Arduino Uno dengan GPS 

 

 GPS VKEL 2828u7g5lf 

KABEL DATA ARDUINO       LAPTOP ARDUINO UNO 
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Pada Gambar 3.20, listing program Arduino Uno dengan GPS 

menjelaskan program komunikasi serial GPS . 

#include <SoftwareSerial.h> //untuk komunikasi serial ke GPS 

#include <TinyGPS.h> // library GPS 

TinyGPS gps; //nama GPS 

SoftwareSerial ss(3,4);// PIN GPS RX TX 

static void smart delay(unsigned long ms); // delay untuk menerima 

data GPS 

float flat, flon;// Data longitude dan latitude dari library 

unsigned long age, date, time, chars = 0; // data waktu 

unsigned short sentences = 0, failed = 0; // data gagal 

static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON 

= -0.128002; // PUSAT GPSfloat lat,lon,kecepatan; // DATA 

KECEPATAN (Rotasi kecepatan) 

void loop() 

{ 

getID(); // mengambil data RFID 

smartdelay(1000); // mengambil data koordinat gps 

gps.f_get_position(&flat, &flon, &age); // mengambil data gps dan 

waktu 

lat=flat; // menambah variable lon=flon;  

kecepatan=gps.f_speed_kmph(), 

TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED, 6, 2;  // DATA 

KECEPATANif(lat==1000.0){lat=0.0; kecepatan=0.0; tanda=1;} 

else{tanda=0;}   // jika latitude =1000 tidak dapat data gps maka 

longitude =0 kecepatan 0 

if(lon==1000.0){lon=0.0;kecepatan=0.0; tanda=1;} else{tanda=0;}   

//  jika longitude =1000 tidak dapat data gps maka latitude =0 

kecepatan0 
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4. Klik Sketch dan Verify. Akan muncul kotak dialog pada gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Kotak Dialog Menyimpan Program 

Pada Gambar 3.21, menjelaskan kotak dialog menyimpan program, 

pada saat pembuatan sketch atau listing program selesai kita perlu untuk 

menyimpan data yang baru di buat di suatu file pada Arduino uno sesuai 

letak yang kita inginkan dengan nama file pengujian_LDD_1. 

 

 Gambar 3.22 Proses Uploding Program Dari Laptop ke Arduino uno 

Pada Gambar 3.22, merupakan proses uploading program dari 

laptop ke arduino uno, saat listing program telah selesai di sketch maka 

langkah selanjutnya di verify dan proses verify membaca seluruh program 

yang dibuat bila tidak ada kesalahan maka akan menunjukkan done 

compiling. 
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  3.5.4 Pengujian Arduino Uno Dengan GPRS 

Rangkaian GPRS pada pengujian ini berfungsi untuk transfer data 

melalui GPRS. Untuk mengetahui apakah rangkaian GPRS yang telah 

dibuat dapat bekerja sesuai yang diinginkan maka dilakukan pengujian 

rangkaian GPRS yang dihubungkan dengan minimum sistem Arduino uno 

R3.  

A. Minimum Sistem Arduino Uno R3 

B. Kabel data Arduino Uno R3 

C. Modul SIM 800L GPRS 

D. Software Arduino IDE 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Blok Diagram Pengujian GPRS SIM 800L dengan Arduino uno 

 

Langkah pengujian rangkaian GPRS SIM 800L : 

1. Buka aplikasi Arduino IDE 

2. Selanjutnya akan muncul tampilan awal “sketch_xxxxxx” secara 

otomatis. 

3. Mengetikkan listing program untuk pengujian rangkaian GPRS SIM 

800L seperti pada gambar 3.23 

. 

Gambar 3.24 Listing Program Pengujian GPRS SIM 800L dengan Arduino uno 

      LAPTOP ARDUINO UNO 

        GPRS SIM800L 

KABEL DATA ARDUINO 
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Pada Gambar 3.24, listing program Arduino Uno dengan GPRS SIM 

800L digunakan sebagai request atau upload data GPRS . 

void SubmitHttpRequest()   // upload web  data 

{ 

Serial.println("AT+CSQ"); // Signal quality check    

ShowSerialData();  

Serial.println("AT+CGATT?"); //Attach or Detach from GPRS  

delay(100); 

ShowSerialData(); 

Serial.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\""); // untuk 

at comment type Koneksi 

delay(1000); 

ShowSerialData(); 

Serial.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\"");    // at 

Coment untuk apn  number 

delay(1000); 

ShowSerialData(); 

Serial.println("AT+SAPBR=1,1");    //  untuk at comenn  

delay(1000); 

ShowSerialData(); 

Serial.println("AT+HTTPINIT"); //init the HTTP request    // untuk 

request http  

delay(1000);  

ShowSerialData(); 

 

4. Klik Sketch dan Verify. Akan muncul kotak dialog pada gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Kotak Dialog Menyimpan Program 

 

Pada Gambar 3.25, menjelaskan kotak dialog menyimpan program, 

pada saat pembuatan sketch atau listing program selesai kita perlu untuk 

menyimpan data yang baru di buat di suatu file pada Arduino uno sesuai 

letak yang kita inginkan dengan nama file pengujian_LDD_1. 

 

 

Gambar 3.26 Proses Uploding Program Dari Laptop ke Arduino 

 

Pada Gambar 3.26, merupakan proses uploading program dari laptop 

ke arduino uno, saat listing program telah selesai di sketch maka langkah 

selanjutnya di verify dan proses verify membaca seluruh program yang 

dibuat bila tidak ada kesalahan maka akan menunjukkan done compiling. 

 

  3.5.5 Pengujian Arduino Uno Dengan Sensor Pelampung 

 Sensor pelampung pada pengujian ini berfungsi untuk mendeteksi 

bahan bakar minyak di dalam tangki. Untuk mengetahui apakah sensor 
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pelampung yang telah dibuat dapat bekerja sesuai yang diinginkan maka 

dilakukan pengujian rangkaian sensor pelampung yang dihubungkan 

dengan minimum sistem Arduino uno R3.  

A. Minimum Sistem Arduino Uno R3 

B. Kabel data Arduino Uno R3 

C. Sensor pelampung 

D. Software Arduino IDE 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Blok Diagram Pengujian Sensor Pelampung dengan Arduino uno 

 

Langkah pengujian rangkaian LCD : 

1. Buka aplikasi Arduino IDE 

2. Selanjutnya akan muncul tampilan awal “sketch_xxxxxx” secara 

otomatis. 

3. Mengetikkan listing program untuk pengujian rangkaian sensor 

pelampung seperti pada gambar 3.27 

 

. 

Gambar 3.28 Listing Program Pengujian Sensor Pelampung dengan Arduino uno 

 

      LAPTOP ARDUINO UNO KABEL DATA ARDUINO 

        Sensor pelampung 
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Pada Gambar 3.28, listing program Arduino Uno dengan sensor 

pelampung digunakan sebagai pembacaan volume bahan bakar minyak pada 

tangki sepeda motor. 

bbm=map(analogRead(A0), 35,490, 100,0);  // MENGAMBIL 

DATA BBM 

if(bbm>100){bbm=100;} // JIKA PEMBACAAN BBM=100  

if(bbm<0){bbm=0;}    // JIKA KURANG 0 MAKA BBM 0 

 

4. Klik Sketch dan Verify. Akan muncul kotak dialog pada gambar 3.29. 

 

Gambar 3.29 Kotak Dialog Menyimpan Program 

Pada Gambar 3.29, menjelaskan kotak dialog menyimpan program, 

pada saat pembuatan sketch atau listing program selesai kita perlu untuk 

menyimpan data yang baru di buat di suatu file pada arduino uno sesuai 

letak yang kita inginkan dengan nama file pengujian_LDD_1 

 

 

 Gambar 3.30 Proses Uploding Program Dari Laptop ke Arduino uno 
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Pada Gambar 3.30, merupakan proses uploading program dari laptop 

ke arduino uno, saat listing program telah selesai di sketch maka langkah 

selanjutnya di verify dan proses verify membaca seluruh program yang 

dibuat bila tidak ada kesalahan maka akan menunjukkan done compiling. 

 

3.6 Set-Up Pengujian 

Cara Pengoperasian Alat 

Pada pengujian alat ini, terdapat langkah – langkah untuk mengoperasikan 

alat tersebut: 

1. Menghubungkan alat dengan sumber tegangan. 

2. Menunggu hingga menampilkan status starting dan permintaan driver 

Tag RFID. 

3. Setelah driver RFID aktif maka akan memberikan informasi nama 

driver. 

4. Menunggu GPS aktif hingga lampu indicator berwarna hijau dan 

kelap-kelip. 

5. Setelah proses seluruhnya berjalan maka LCD akan menampilkan 

koordinat posisi, kecepatan angin, dan sensor pelampung. 

6. GSM atau GPRS digunakan untuk mengirim data keseluruhan yang 

sudah di dapat. 

7. Membuka web browser pada PC (Personal Computer) untuk melihat 

tampilan dari web server monitoring.  

3.6.1   Alat Bantu Pengujian 

                 Alat-alat yang digunakan untuk membantu pengujian alat adalah:  

1. Sumber tegangan 12 volt. 

2. RFID Card dan RFID Blue. 

3. Kabel data Arduino uno R3 

4. Galon sedang. 

5. Board Arduino uno 

6. Sim card  

7. Software Arduino uno 

 




