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BAB II 

KONSEP DASAR SISTEM 

MONITORING TEKANAN BAN 

 

Konsep dasar sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor secara nirkabel ini 

terdiri dari modul sensor yang terpasang pada tutup pentil ban sepeda motor dan modul 

penerima yang terpasang pada stang sepeda motor. Modul sensor ini bertugas untuk 

memonitoring tekanan ban pada sepeda motor, kemudian data tekanan ban sepeda motor 

dikirim ke modul penerima secara nirkabel dengan menggunakan modul RFM. Sedangkan 

modul penerima bertugas sebagai penerima data kemudian data diolah selanjutnya 

ditampilkan pada LCD untuk memberi informasi kepada pengguna. Oleh karena itu, pada 

bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran sistem, cara kerja sistem, serta komponen-

komponen apa saja yang diperlukan pada sistem monitoring tekanan ban pada sepeda 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Konsep Monitoring Sistem [5]. 

 

2.1. Gambaran Sistem 

Sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor secara nirkabel merupakan sebuah 

sistem elektronik yang dirancang untuk memonitor tekanan udara di dalam ban pada 

sepeda motor tanpa menggunakan kabel. Sistem ini memberikan informasi tekanan ban 
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secara real time kepada pengendara baik melalui display dan memberi peringatan kepada 

pengendara jika tekanan di dalam ban kurang atau melebihi batas ideal. 

Secara umum sistem yang dirancang terdiri dari dua bagian utama yaitu modul 

sensor dan modul penerima. Modul sensor sebagai transmitter untuk membaca dan 

mengirimkan data tekanan ban sepeda motor, sedangkan bagian modul penerima sebagai 

receiver untuk menerima data yang dikirimkan oleh modul sensor. Modul sensor dan 

modul penerima mengirim dan menerima data secara nirkabel. Gambar 2.2 menunjukkan 

blok diagram keseluruhan sistem yang dirancang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Blok Diagram Keseluruhan Sistem Yang Dirancang. 

2.2. Cara Kerja Sistem 

Sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor secara nirkabel ini memiliki 2 

bagian, yaitu bagian modul sensor dan modul penerima. Modul sensor terdiri dari 

komponen sensor tekanan udara, mikrokontroler, dan modul RF Transmitter. Cara kerja 

dari modul sensor yaitu ketika saklar ON akan mengaktifkan modul sensor yang berupa 

mikrokontroler, sensor tekanan udara, dan modul RF transmitter. Sensor tekanan udara 

akan memulai mengambil dan membaca data. Data dari sensor berupa tegangan analog 

kemudian data tersebut dikonversi ke data digital oleh mikrokontroler. Data tersebut akan 

dikirimkan ke modul penerima secara nirkabel mengunakan modul RF Transmitter. Modul 
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ini akan terus mengambil dan mengirim data secara real time. Modul sensor ini 

bertanggung jawab atas pengambilan data dari sensor dan mengirimkan data ke modul 

penerima. 

Modul penerima terdiri dari komponen modul RF Receiver, mikrokontroler, LCD, 

dan keypad. Cara kerja modul penerima ini yaitu saat saklar ON akan mengaktifkan semua 

komponen yang ada dalam modul ini. Pertama modul penerima akan mengeset batas ideal 

ban depan dan ban belakang secara default yaitu ban depan sebesar 29 Psi dan ban 

belakang sebesar 33 Psi. Kemudian menerima data dari modul sensor dan program akan 

membaca ID sensor ban depan atau ban belakang yang dikirim oleh modul RF Transmitter 

masing-masing sensor. Setelah itu akan diolah oleh mikrokontroler kemudian ditampilkan 

ke LCD secara bergantian. Program akan mengecek dan membandingkan apakah tekanan 

yang ada dalam ban tersebut di atas atau di bawah batas ideal, jika YA maka alarm 

(buzzer) akan berbunyi dan indikator LED backlight akan menyala untuk memberi 

peringatan kepada pengendara. Jika ada penekanan keypad program akan masuk ke 

program keypad. 

Cara kerja program penekanan keypad yaitu pertama program akan bertanya apakah 

ada penekanan tombol up down jika TIDAK program akan langsung kembali ke program 

utama. Jika YA program akan mengganti batas ideal ban kemudian akan mengecek apakah 

batas itu 29> Batas >35 Psi jika YA akan menampilkan text peringatan pada LCD sebagai 

tanda peringatan kepada pengendara karena batas di luar itu akan membahayakan 

pengendara dan membuat ban cepat rusak. Jika TIDAK program akan menampilkan batas 

ideal yang telah dipilih oleh pengendara. Kemudian program akan menyimpan batas ideal 

yang telah ditentukan pengendara ke dalam EEPROM, dan program akan selesai dan 

kembali ke program utama. 

 

2.3. Komponen Pembentuk Sistem 

Untuk merancang dan merealisasikan sistem monitoring tekanan ban sepeda motor 

secara nirkabel, sistem ini memerlukan komponen-komponen tertentu untuk menyusun 

setiap modulnya baik modul sensor maupun modul penerima dan mempunyai fungsinya 

masing-masing sehingga membentuk suatu kesatuan antara modul sensor dengan modul 

penerima. 
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Komponen utama dari sistem ini adalah mikrokontroler, dimana mikrokontroler ini 

berfungsi sebagai sistem pengendali setiap modul sensor maupun modul penerima. 

Mikrokontroler yang digunakan pada sistem ini adalah mikrokontroler AVR ATMega 8. 

Mikrokontroler AVR ATMega8 memiliki fasilitas sebagai berikut [6]: 

1. Saluran I/O sebanyak 23 buah, yaitu Port B, Port C, dan Port D 

2. ADC 10 bit sebanyak 6 saluran pada kemasan PDIP dan 8 saluran pada kemasan TQFP. 

3. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan perbandingan. 

4. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

5. Watchdog Timer dengan osilator internal. 

6. SRAM sebesar 1 Kbyte. 

7. Memori Flash sebesar 8 Kbytes dengan kemampuan Read While Write. 

8. Unit interupsi internal dan eksternal. 

9. Port antarmuka SPI. 

10. EEPROM sebesar 512 Bytes yang dapat diprogram saat operasi. 

11. Antarmuka komparator analog. 

12. Port USART untuk komunikasi serial. 

Konfigurasi pin Atmega 8 kemasan PDIP dan kemasan TQFP dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

  

(a)                                                         (b) 

Gambar 2.3. (a) Atmega 8 Kemasan PDIP. (b) Atmega 8 Kemasan TQFP 

[6, h.2]. 
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Untuk mengetahui tekanan udara di dalam ban dibutuhkan sebuah sensor tekanan 

yang mampu mengukur tekanan pada ban dari 0 – 40 psi. Maka pada skripsi ini dipilih 

sebuah sensor tekanan MPX5500. Sensor ini bekerja jika ada tekanan udara, tranduser 

tersebut akan mengeluarkan beda  potensial  di  antara  kedua  kutubnya.  Beda potensial 

tersebut dikuatkan dengan dua penguat sehingga menghasilkan tegangan analog yang 

sudah cukup besar. Dengan  adanya  untai  pengkondisian  sinyal,  sensor  ini  dapat 

terhubung langsung ke pin input ADC (Analog to Digital Converter) yang terdapat pada 

mikrokontroler. MPX5500 series mempunyai kemampuan  untuk  tekanan 0 – 500 kPa 

atau 0 – 72,5 psi, dan menghasilkan output tegangan analog 0,2 – 4,7 Vdc [7]. Gambar 2.4 

adalah blok diagram dari sensor tekanan MPX5500 series. 

 

Gambar 2.3. Blok Diagram MPX5500 Series [7, h.3]. 

Selain itu, juga diperlukan sebuah modul RFM untuk mengirimkan dan menerima 

data secara nirkabel. Modul yang di pakai yaitu modul RFM02 sebagai transmitter dan 

modul RFM01 sebagai receiver dengan kemasan SMD. Modul ini bekerja pada frekuensi 

ISM (Industrial, Scientific and Medical) dengan frekuensi 433 MHz. Pengiriman dan 

penerimaan data menggunakan metode FSK (Frequency Shift Keying). Jantung utama pada 

modul RFM ini adalah sebuah IC (Integrated Circuit) RF02 untuk modul RFM02 dan 

RF01 untuk modul RFM01 yang dilengkapi beberapa komponen eksternal berupa sebuah 

kristal dan beberapa kapasitor. Bagian – bagian yang diperlukan oleh sebuah transmitter 

RF dan modulator FSK sudah ditanamkan ke dalam IC RF02. Bagian - bagian  tersebut  

meliputi: modulator, tapis data (baseband filter), serta synthesizer PLL (Phase Locked 

Loop). Sedangkan bagian – bagian yang diperlukan oleh sebuah receiver RF dan 

demodulator FSK sudah ditanamkan ke dalam IC RF01. Bagian - bagian  tersebut  
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meliputi: demodulator, tapis data (baseband  filter), LNA (Low Noise Amplifier), serta 

synthesizer PLL (Phase Locked Loop). Pengaturan bagian – bagian tersebut dan keperluan 

modul RFM yang lain dilakukan menggunakan mikrokontroler melalui antarmuka serial. 

Catu daya yang dapat dipakai untuk pengoperasian modul RFM berkisar antara 2,2 V – 5,4 

V. Arus listrik maksimal yang dibutuhkan terjadi pada saat RFM digunakan sebagai 

pemancar dan penerima dengan daya maksimum, yaitu sebesar 21 mA pada modul 

RFM02, sedangkan 11 mA pada modul RFM01. Ketika modul RFM berada pada mode 

standby, arus listrik yang dibutuhkan maksimal bernilai 1 μA [8] [9]. 

Untuk sarana interaksi pengguna dengan sistem yang dirancang maka pada modul 

penerima diperlukan sebuah antarmuka. Pada bagian ini pengguna dapat melihat informasi 

atau mengganti batas ideal tekanan ban. komponen utama pada bagian antarmuka terdiri 

dari: keypad, LCD karakter 16x2, dan buzzer. Keypad digunakan sebagai sarana pengguna 

untuk mengganti batas ideal tekanan ban pada sepeda motor. Keypad dibuat dengan 4 buah 

tombol yang disusun secara matrix, sehingga didapatkan 5 pin yang akan dihubungkan 

dengan mikrokontroler, yaitu satu pin baris dan empat pin kolom. LCD karakter 16x2 

berfungsi sebagai penampil informasi yang terjadi pada modul sensor kepada pengguna, 

sedangkan Buzzer digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu 

kesalahan pada sebuah alat (alarm). Tetapi pada skripsi ini buzzer berfungsi sebagai tanda 

peringatan jika tekanan di bawah atau di atas batas ideal. 

Selain perangkat keras, sistem juga dipengaruhi oleh perangkat lunaknya. Dengan 

perancangan yang baik dan penggunaan perangkat keras yang sesuai serta perancangan 

perangkat lunak yang tepat, maka akan menghasilkan suatu sistem yang sempurna. 

Perangkat lunak pada pembentukan sistem ini merupakan program yang ditanamkan pada 

mikrokontroler untuk mengendalikan sistem secara keseluruhan baik dari baca sensor, 

mengolah data, pengiriman data, penerimaan data, dan sampai bagian antarmuka. 

Dengan demikian maka akan lebih mudah pengguna untuk memonitoring tekanan 

ban pada sepeda motor yang mereka gunakan tanpa harus mengukur ban setiap hari. 

Berikut ini adalah komponen – komponen yang dibutuhkan untuk merancang suatu 

sistem monitoring tekanan ban pada sepeda motor secara nirkabel, antara lain: 

1. Mikrokontroler. 

2. Sensor Tekanan. 

3. Modul RFM. 
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4. LCD karakter. 

5. Keypad. 

6. Buzzer. 

7. Catu daya. 

8. Perangkat lunak modul sensor. 

9. Perangkat lunak modul penerima. 


