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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium KK Instrumentasi Institut 

Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, sebagai prototype dalam skala 

Laboratorium. Waktu pelaksanaan penelitian ini yakni dilaksanakan pada bulan 

September 2019 s.d. bulan Februari 2020. 

 
Tabel 3. 1 Tabel kegiatan penelitian 

Jenis Kegiatan 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 

Studi Literatur                                                 

Pendesainan Alat                                                 

Pengumpulan 

Alat dan Bahan 
                                                

Pembuatan Alat                                                 

Pengambilan 

Data dan 

Kalibrasi 

                                                

Evaluasi                                                 

Tahap 

Penyempurnaan 
                                                

Penulisan 

Laporan Akhir 
                                                

 

  



 
 

13 
 

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini disajikan dalam diagram alir berikut: 

 

 
Gambar 3. 1 Diagram tahapan pelaksanaan penelitian 
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3.1.1. Studi Literatur 

 

Studi literatur berisi serangkaian kegiatan dalam pencarian dan pengkajian 

informasi serta sumber-sumber yang relevan dan terpercaya dalam pengumpulan 

materi serta sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian ini, agar dapat dihasilkan 

informasi yang lengkap, terarah, dan terpercaya dalam penulisan dan menghasilkan 

inovasi dalam pengembangan prototype ini. 

 

3.1.2. Desain Prototype 

 

Pendesainan prototype pada kegiatan penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, diantara 

lain: 

1. Desain Simulasi 

Perancangan desain simulasi ini dilakukan menggunakan software simulasi 

rangkaian elektronik fritzing agar komponen yang digunakan dapat sesuai 

serta mengurangi tingkat kesalahan dalam build development. 

2. Desain Packaging 

Pendesainan packaging ini bertujuan untuk menyatukan komponen yang 

digunakan kedalam box packing agar terpasang dengan rapi dan 

seminimalis mungkin. 

3. Desain Prototype Akhir 

Pendesainan prototype akhir bertujuan untuk memberikan gambaran akhir 

dari prototype yang akan dibuat setelah proses packaging. 

 

3.1.3. Pengumpulan Alat dan Bahan 

 

Tahapan ini bertujuan untuk pendataan kebutuhan alat dan bahan sesuai dengan 

tingkat kebutuhan. Pemilihan komponen ditinjau dari seri harga dan kualitas barang 

yang digunakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan target awal dan low cost. 
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3.1.4. Pembuatan Prototype 

 

Pembuatan prototype ini dilakukan setelah tahap pendesainan dan pengumpulan 

alat dan bahan telah selesai. Pembuatan prototype ini harus dilakukan dengan teliti 

dan hati-hati karena menggunakan komponen elektronika sehingga harus sesuai 

dengan desain simulasi yang telah dibuat. 

 

3.1.5. Pengambilan Data Awal 

 

Pengambilan data awal dilakukan untuk memastikan prototype dapat berfungsi dan 

bekerja dengan baik sesuai yang diharapkan. Parameter yang perlu diuji dalam 

pengambilan data ini yaitu tingkat keakuratan dan kepresisian alat dalam mengukur 

pergeseran tanah dalam satuan tertentu.  

 

3.1.6. Kalibrasi Prototype 

 

Kalibrasi prototype dilakukan untuk melakukan cross-check tingkat presisi dan 

akurasi sensor dalam melakukan proses pengambilan data menggunakan alat ukur 

standar sebagai pembanding. 

 

3.1.7. Pengambilan Data Akhir 

 

Pengambilan data akhir dilakukan setelah proses kalibrasi prototype telah dilakukan 

dan sensor telah terkalibrasi sempurna. Pengambilan data akhir ini bertujuan agar 

data yang terukur sesuai dengan satuan yang diharapkan dan dapat menghasilkan 

persebaran data melalui grafik. 
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3.1.8. Monitoring Sensor 

 

Monitoring sensor dilakukan setelah prototype sudah terkalibrasi dan meninja 

kinerja sensor serta sebaran data pengukuran agar dapat mengetahui error yang 

dihasilkan pada prototype yang telah dibuat. 

 

3.1.9. Evaluasi Prototype 

 

Evaluasi prototype dilakukan untuk mengetahui error yang terjadi pada prototype 

atau pada sebaran data yang dihasilkan dalam pengukuran. Tahapan ini bertujuan 

untuk meminimalisir dan memperbaiki error yang muncul. 

 

3.1.10. Rancangan Akhir Prototype 

 

Rancangan akhir prototype dilakukan bertujuan untuk membuat tahap akhir atau 

penyempurnaan prototype dari segi kinerja sensor, packaging, dan akuisisi data 

pengukuran. Tahapan ini juga untuk memastikan prototype dapat terhubung ke 

dalam Internet of Things dengan baik. 

 

3.2. Percobaan 

 

3.2.1. Bahan 

 

Adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. NodeMCU ESP32 

2. Breadboard 830 Portable 

3. Breadboard 400 Portable 

4. USB A to B 

5. Sensor Cahaya BH1750 

6. LED (Light Emitting Diode) 

7. Power Supply 3.3V / 5V 

8. LCD I2C 16x2 
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9. Female to Female Jumper 

10. Male to Female Jumper 

11. Male to Male Jumper 

12. Active Buzzer 3.3V – 5V 

13. Kabel USB 

14. Port Hub Cable 

15. Powerbank 20000mAH 

16. Modem WiFi 4G LTE Huawei E5573 

17. Acrylic 2m x 2m 

18. Isi Lem Tembak 

19. Lem Korea 

20. Timah Solder 

21. Adaptor DC 5V 

22. Mur 

23. Baut 

24. Penggulung Kawat 

25. Kawat Tembaga 

26. Kawat Baja 

27. Per Pembalik 

 

3.2.2. Alat 

 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Solder 

2. Penyedot Timah 

3. Bor Multi Fungsi 

4. Cutter Acrylic 

5. Obeng Serbaguna 

6. Lem Tembak 

7. Penggaris Besi 

8. Gunting 

9. Cutter 
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10. Gerinda 

11. Spidol 
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3.2.3. Prosedur 

 

Adapun prosedur pada penelitian ini dibuat menjadi dua tahapan, yaitu sebagai 

berikut: 

 

1. Skema Rangkaian Prototype 

Skema rangkaian prototype ditampilkan menggunakan skema rangkaian berikut: 

 

 
Gambar 3. 2 Skema rangkaian simulasi prototype 
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2. Prosedur Cara Kerja Alat/Sensor 

 

Prosedur cara kerja alat/sensor ditampilkan menggunakan diagram alir berikut: 

 

 
Gambar 3. 3 Diagram alir prototype 
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3.2.4. Variasi 

 

Variabel yang digunakan pada kegiatan penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat. Dimana variabel bebas yang ditentukan adalah nilai keluaran 

sensor cahaya BH1750, dan variabel terikat pada penelitian ini adalah nilai 

pergeseran tanah dalam satuan milimeter. 

 

3.3. Interpretasi Data 

 

Interpretasi data yang diharapkan pada penelitian ini yaitu, mendapat data nilai 

keluaran sensor cahaya BH1750 dalam satuan lux yang dikonversi menjadi nilai 

keluaran dalam satuan milimeter saat terjadi pergeseran tanah. Sebaran data 

pengukuran ditampilkan ke dalam grafik menggunakan software Microsoft Excel 

untuk melihat sebaran data grafik linearitas hubungan nilai keluaran ADC sensor 

dengan pergeseran tanah (mm). Nilai keluaran pergeseran tanah ditampilkan 

melalui LCD OLED I2C yang terpasang pada prototype, dan diunggah ke dalam 

web server antares.id dan aplikasi Blynk agar dapat diakses dan melakukan 

monitoring pergeseran tanah secara online dan real time. 


