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Abstract 

In this project a wireless device was designed, based on 2.4 GHz 
transceivers for children surveillance, in public places. The device consists 
of a Parent Module brought by parent and one or more Satellite Modules, 
each of them brought by their child. Parent Module can be set in two 
modes, Surveillance and Calling. On the Surveillance mode, Parent Module 
will automatically vibrate if any Satellite Module begins out of range. On 
the Calling mode, parent can command any Satellite module to activate 
its buzzer. The experimental results showed that the out-of-range distance 
was between 6.3m and 10.2m, and parent could call a Satellite Module 
as far as 101m. 

Keywords: 2.4 GHz transceiver, Wireless Child Surveillance, Out-of 
Range Distance 

1. Pendahuluan 

Ketika orangtua pergi bersama anak-anaknya yang masih kecil di tempat 
keramaian, misalnya di pusat belanja atau tempat wisata, mereka dapat terpisah 
secara tidak sengaja. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan anak. Mereka 
dapat hilang karena lepas dari pengawasan, diculik, a tau mereka mungkin berada di 
tempat yang berbahaya. Sebagai contoh, diberitakan adanya seorang anak berusia 
6 tahun yang meninggal karena terjatuh dari lantai tiga sebuah pusat perbelanjaan di 
S urabaya. [ 1] Peristiwa terse but akan dapat dicegah dengan pengawasan yang lebih 
ketat dari orangtua. Salah satu upaya meningkatkan pengawasan adalah dengan 
mengetahui jika anak mulai terpisah cukup jauh dari orang tua yang mengajaknya. 
Dengan demikian orang tua dapat segera mengambil tindakan pengamanan sebelum 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Untuk mewujudkannya, akan dibuat seperangkat alat nirkabel yang bersifat 
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portabel yang dapat memantau keberadaan anak. Alat terdiri dari satu Modul Induk 
(yang dibawa orangtua) dan satu at au lebih Modul Satelit yang akan dibawa oleh 
masing-masing anak. Jika anak mulai terpisah cukup jauh, rnaka Modul Induk akan 
mendapal peringatan berupa getaran dari motor getar (vibrator). Orangtua. melalui 
~1ndul lnduk y~mg dibawanya. juga dapat mcmanggil sang anak. dengan rnengaktifkan 
hu::zer pad a Modul Sate lit, yang dibawa oleh anaknya. Di sini diasumsikan bahwa 
Modul Satelit selalu dibawa oleh sang anak. 

2. Metode Penelitian 

Alat yang dibuat i.ni terdiri dari tiga buah modul, yaitu satu Modul Induk (yang 
dibawa orang tua) dan dua Modul Satelit (yang dapat dihawa dua orang anakl yang 
mcmiliki fungsi masing-masing. Alal y<mg dibuat menyerupai alat buatan pabrik, merk 
On von seriATL-002 [2],namun alat yang dibuat mempunyaikeunggulan-keunggulan 
seperti ditunjukkan dalam Tabell. 

Tabell Perbanding<.m On von Seri ATL-001 dengnn Alal yang Dibual 

On von scri A TL-002 

Terdiri dari satu induk dan satu 
~atelil 

Jurnlah satelit tic~lk dapat 
Jit<Jmbah. 
Jangbuan mode Pengawusan 
lebih kurang 0-20 meter. 

Hanya mempunyai IIKlde 
lidak mempunyai 

rnemmgg:il modul satelit. 

Bas if(zt portable 

Mcmptmyai p.:nanda dc1ing · 
1 ihration. 

Alat yang alum dibuat 

Terdiri dari satu induk dan dua sate lit 
(bisa diekspansi sampai empat buah 
modul sate!it) 

Jumlah -;welit dapat clitambah. 

Jangkauan pengawasan lebih kunmg 0 10 
meter (lebih mempermudah pencariun 
anak). 

Mempuny<Ji mode Pengawasan dan mode 
Panggilan (jangkauan 1mde Panggilan 
sekitar l 00 meter dalam kondi~i LOSl 

Bers 1/ut 

Mc·mpunya1 penamh denng ' vi/watton. 

Setiap modulsatelit mempunyai identitas (JD) yang berbcda-beda. Pada mode 
;ll'llg~l\\ ~tsan. ::\1oclul Induk mengu.:ck keberadaan Modul-Modul Satelit di sekitamya 
dengan cant scbagai berikut ini. Modul lnduk akan mengirim sebuah JD melalui 
mmsceirer yang aras dayanya telah diatur sehingga memilikijangkauan pancaran 
tcrtentu. yaitu sckit ar I 0 meter dari .::\1odul Induk. Jika di dalam radius 10 meter 
1 crdapat M odu 1 Sate lit yang memiliki ID sama dengan yang dikirimkan oleh Modul 
I nduk, maka Modul Satelit itu akan memberikan laporan kepada Modul Induk 
dengan em-a mengirimkan JD yang sama, dan Light Emitting Diode (LED) indikator 
pada Modul Induk akan menyalah{jau sesuai dengan/D satelit yang bersangkutan. 
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Tetapi jika tidak ada laporan yang diterirna oleh Modul Induk, maka Mod ul S atelit 
yang memiliki JD tersebut akan dianggap telah keluar darijangkauan. Selanjutnya 
Modul Induk akan segera memberikan peringatan kepada pembawa (orangtua), 
dengan mengaktifkan vibrator, dan LED indikator akan menyala merab sesuai dengan 
nomor I D Modul Sate lit yang lepas dari jangkauan terse but. 

Oengan memilih mode Panggilan, orangtua yang ingin mernanggil anak yang 
mcmbawa Modul Satelit dapat melakukannya dengan cara menekan ke;pad pada 
Modul Induk, sesuai dengan JD yang akan dipanggil. Modul Induk akan mengatur 
jangkauan pancaran transceiver-nya menjadi lebihjauh dengan cara memperbesar 
aras daya keluaran menuju nilai maksirnum. Modul Induk akan mengirirn data yang 
akan diterima Modul Satelit yang bers:.mgkutan sehingga buzzer pada Modul Satelit 
tersebut akan berbunyi terus-menerus sampai terjadi penekanan keypadpanggilan 
kcmbali. Bunyi yang dihasilkan oleh buzzer akan membantu orangtua ualam 
menentukan arab, di mana anak yang sedang dicarinya berada. Anak yang membawa 
Modul Satelit terse but juga menjadi tabu bahwa dirinya sedang dipanggil orang 
tuanya. Berik:ut ini akan dijelaskan perancangan Modul Induk dan Modul Sate lit. 

Modul Induk nantinya akan dibawa/dikenakan oleh orangtua. Modul ini 
berfungsi untuk memeriksa keberadaan Modul-Modul Satelit yang dikenakan oleh 
anak-anak. Modul lnduk terdiri dari mikrokontroler AVR bertipe ATMega8L sebagai 
pengendali utama, yang terhubung dengan transceiver RFTRW-2.4G, motor getar 
handphone sebagai penanda, keypad sebagai masukan untuk melakukan panggilan 
kepada modul satelit, dan sejumlah LED sebagai indikator kondisi modul satelit, 
apakab mereka masih berada dalamjangkauan 10 meter dari orang tua atau tidak. 
Konfigurasi untai Modul Induk ditunjukkan pada Gambar 1. 

PEJ(MOS£JC .. :;,~ 
p!J.I(li!!S•)l 

r•f!6 ~XTAL ~.~Tr:,;~.---J·· 
pp:t ;XTAL.::.·'70.x::.;r 

PDO(RXD."J 
l'DI (T?.D) 
pl)2(lli-rll) 
PDj.t.U:Tn 
l'D4 (l:C¥-'TUJ 

F-~ l'D~!Ti) 
,~·-~ ---t-........;;+--~~ PD6 (J.iliO; 

PD7(Aflf!) 

+ -~:;J_\J 

f-----1 
M (~111 J:k I 

•;)!) ...... 

f---=J dx<><,ll-,.,..,;~ttl 
... }~~~~Y·· r., 

Gambar 1 Untm Modul Induk 
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Konfigurasi pin-pin dari Modul Induk adalah sebagai berikut a) Pin 12 sampai pin 
17, yaitu PB.O sampai PB.5 terhubung pada LED display; b) Pin 30, 31, 32, I, 2, 
yaitu PD.O sampai PD.4 terhubung pada modul TRW-2.4G; c) Pin 10, yaitu PD.6 
dihubungkan dengan untai motor getar; d) Pin 23 sampai pin 26, yaitu PC.O sampai 
f>('l !erhuhung clengan ktJpadyang digunakan sebagai masukkan: c) Pin 27 dan 

pin 28. yaim PC.5 dan PC. 6 terhubung dengan LED display; t) Pin 7 dan 8 digunakan 
sebagai masukan untai osilator kristal; g) Pin 3, 5, 21 dihubungkan dengan ground; 
h) Pin 29 dihubungkan dengan untai reset; 9) Pin 4 dan pin 6 dihubungkan dengan 

eMu daya +3,6 VDC 
LED di.\play berfungsi sebagai penanda keberadaan ModuJ Satelit. Konfigurasi 

untai modul LED display ditunjukk:an pada Gambar 2. Pacta untai ini terdapat resistor 
R I sampai dengan R8 yang berfungsi sebagai pembatas arus LED. 

Gambar 2lJntai Mcx:lul LED Display 

Keypad pada Modul Induk berfungsi sebagai pemberi masukan kepada 
mikrokontroler Modul Induk untuk melakukan panggilan kepada Modul Satelit. 
Knnfigurasi untai modul keJpad ditunjukkan pada Gambar 3. Pada untaiini terdapat 
resistor R l sampai dengan R4 yang memiliki fungsi sebagai pembatas arus pacta 
kaki masukan mikrokontroler. Modul transceiverTRW-2.4G berfungsi sebagai 
saranJ komunikasi nirkabeL yang akan mengirimkan data I D an tara modul Induk 
dengan Modul Sate lit -1 dan Modul Sate lit-2.Bentuk fisik TRW-2.4G ditunjukkan 
pada Gambar 4. 

~~:~mbar 3 Untai Mcx:lul Keypad 
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Gambar4 Ti-ansceiverTRW-2.4G [3] 

Keterangan 
GND : Dihubungkan ke ground 

vee : Dihubungkan ke sumber tegangan 3.fl V 

eE : Chip Enable. untuk mengaktifkan pemancar atau penerima. 

es : Chip Select, untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi TRW-

2.4G 

DR 1 : Data Ready kana! 1, untuk menandai data sudah siap atau belum 

eLKl : Clock Input untuk TX atau RX kanal l (3 wire interface) 

Data : RX Data untuk kana] l a tau TX Data input (3 wire interface) 

DR2 :Data Ready kana] 2, untuk menandai data sudah siap atau belum 

eLK2 : Clock Input untuk TX atau RX kanal 2 (3 wire interface) 

DOUT2 : RX Data untuk kanal 2 atau TX Data input (3 wire interface) 

:::ek 1urclah 
sitebt akllr 

' 

ek l kanan 
mbol 

tl~fi.; ! 

I ... 
Cek 

ket:eradafl'l 
sate![ 

Gambar :' Diagram Alir Utama pada Modul Induk 
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Pada alat yang dibuat, TRW-2.4G diatur frekuensi kerjanya pada 2,410 MHz 
dan dengan data rate lMbps. Pernilihan transceiver ini dikarenakanjangkauan 
frekuensinya masuk dalam pita frekuensi ISM (Industrial, Scientific and Industrial) 
yang dapat digunakan secara bebas tanpa ijinkhusus.Program-program yang yang 
dibuat untuk mengatur Modul Induk ditunjukkan pada Gambar 5 yang merupakan 
cl1agram alir keseluruhan program pada Modullnduk. Sedangkan program untuk 
memeriksa jumlah Modul Satelit (yang berarti juga jumlah anak) yang rnasih berada 
dalam radius sekitar l 0 meter dari Modul Induk, ditunjukkan pada Gambar 6. 

mulai 

lldak 

<0>-y 
tidak 

<$>-y 
I ! 

i '--1 _l__,_Y~_;I __ --------=--~ 
hdak 

I 

t1dak 

~;;, I LED amar>t ' , LED bahay!l ~ 
"y_ry~.,~- m:_ 110~ -~L' -----"ak'-'"'''----l GJ' n~+ 

0 
I 

~ 
Keterangan 
!Dt : JD pengecekan satelit 
!Dt : fD terima 
!Dt : JD simpan 
Xmax : jumlah satelit aktif 

Gambar 6 DiagramAlir Pemeriksaan Modul Satelit 

Diagram alir program pendeteksi penekanan tombol pada Modul Induk, 

ditunjukkan pada Gambar 7 dan Gambar 8. 
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TP y;;~ ~ Sol TX : 
r·~--, ----

ll>l K1nrn !DI2{0! 

T2? .::>---ya--.j Set TX i_ ---~ 

B 
Keterangan : 

T :Tombol 

1Dt2 : fD panggilan sate! it 

Gambar 7 Diagram Alir Pendeteksi Penekanan Tombol 

A 

Kcterangan : 

lDt : /D pengccebn sate lit 
IlJr : /Dtenma 

IDs : /D simpan 

Gamhar 8 Diagram i\IIr Pendeteks' Pcnekanan Tomhol (laniWan) 
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Diagram alir program pendeleksi keberadaan Modul Sate lit (anak) ditunjukkan pada 
Gambar 9. Bagian berikutnya yang dirancang adalah Modul Satelit yang berfungsi 
memberikan laporan jika diminta oleh Modul Induk, sehingga keberadaannya 
terdetehi. Setiap Modul Satelit terdiri dari mikrokontroler AVR bertipeATMega8L 
sebagai pengendali utarna, yang terhubung dengan transceiver RFTRW-2.4G LED 
sebagai indikator, dan buzzer sebagai alarm yang akan mempermudah pembawa 
Modul Induk ( orangtua) menemukan lokasi keberadaan Modul-Modul Satelit (yang 
dibawa anak-anak). Diagram perangkat keras Modul Satelit yang dirancang 
ditunjukkan pacta Gambar IO.Konfigurasi pin-pin yang terdapat pacta modul satelit 
adalah sebagai berikut a) Pin 30, 31, 32, 1, 2, yaitu PD.O sampai PD.4 terhubung 
pacta modulTRW-2.4G; b) Pin 10, yaitu PD.6 dihubungkan denganLED; c) Pin 
11, yaitu PD.7 dihubungkan dengan untaibuzzer; d) Pin 7 dan 8 digunakan sebagai 
masukan untai osilator kristal; e) Pin 3, 5, 21 dihubungkandenganground; f) Pin 
29 dihubungkan dengan untai reset; f) Pin 4 dan pin 6 dihubungkan dengan catu 
daya +3,6 VDC. 

Gambar 9 DiagramAlir Pendeteksi Keberadaan Modul Satelit (Anak) 
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Gambar 10 Untai Modul Satelit 

Diagram alir program yang dibuat untuk mengatur perangkat keras Modul Sate lit 
ditunjukkan pada Gambar 11. 

Gambar 11 Diagram Alir Program pada Modul Satelit 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Bentuk fisik Modul Induk dan Modul Satelit yang dibuat, ditunjukkan pada 
Gambar 12.Pengujian pada Modul Induk dan Modul Satelit yang telab dibuat 
dilakukan pada sejumlah kondisi. scperti diiclaskan pada Gambar 13. Penguii;m I 
dilakukan dilakukan di tempat terbuka (lapangan sepak bola) dengan menggunakan 
modul induk ( Mi) dan Modul Satelit -1 ( MS-l ). Tujuan pengujian ini adalah melihat 
kemampuan transceiver pada kondisi yang relatif bebas tanpa halangan.Untuk 
melakukan pengujian ini MS-1 dinyalakan terlebib dahulu, setelah itu Mi dinyalakan. 
Hal inidilakukan untuk mengetahuijumlahmodul satelit yang aktif Setelah diketahui 
jurnlab modul satelit yang aktif, MS-1 dijaubkan dari Mi tetapi tetap dijaga sama 
ketinggiannya. 

Gambar 12 Bentuk Fisik: a) Modul Induk b) Modul Satelit 

Gambar 13 menunjukkan Modul lnduk dan Modul Satelit yang terpisab sejaubx. 
Pengukuran jarak antara Mi dengan MS-1 dilakukan setelah Mi rnendapat tanda 
bahwa MS-1 telab keluar dari jangkauan pengawasan. Hasil pengukurannya 
ditunjukkan Tabel2. Dari basil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel2 terlihat 
bahwa arah antena pada ma-;ing-masing modul berpengaruh terhadap jarak transmisi. 
1 arak paling jaub terjadi jika arah antena tiap-tiap modul saling mengbadap. Pada 
mode Panggilan jarak transrnisi lebib jaub dibandingkan mode Pengawasan 
keberadaan satelit. Hal ini dikarenakan pada mode Pangilan daya keluaran modul 
TRW-2.4G diatur maksirnal ( dengan rnengatur bit commandke-8 dan ke-9)dengan 
menaikkan aras daya pancar modul induk, dengan tujuan agar dapat menjangkau 
modul satelit sejaub mungkin, yaitu 101m berda;;arkan basil percobaan.Pengujian di 
at as diulangi lagi, nan1un dengan menggunakan Modul Induk ( Mi), dan dua Modul 
Sate lit, yaitu Modul Satelit -1 (MS-1 ), dan Modul Satelit -2 (MS-2). Pada pengujian 
ini M odul Induk akan mengawasi dua Modul Satelit sekaligus. Kedua Modul Sate lit 
ini akan menjauh dari A·fi dengan arab yang berbeda-beda . 

. \l'il .Iii 

Gambar 13 Posisi Modul Pengujian I 
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Tahe1 1 Hasil Pengujian I 

No Arah Antena Mi Arah An lena M S 1 Sekat Hasil x(m) Keterangan 

A Atas Alas Tanpa I) 5.25 Mode pengecebn 

2) 5.13 keheradaan 

J) 5.35 

4) 5.25 

Rata • rata 5.25 

B Alas Menghadap ~' Tanpa I) 6.80-9.15 Mode pengecek. 

2) 6.32-7.42 keberadaan sateit 

3) 6.12-7.21 

4) 6.15-7.16 

Rata- rata 6.34-7.73 

c Menghadap M S I Menghadap M i Tanpa I) 37.71 Mode pengecekan 

2) 37.23 keberad aan sate it 

3) 36.82 

4) 36.84 

Rata -rata 37.15 

D Alas Alas Tanpa I) 66.6 Mode panggilan 

2) 66.58 

3) 66.32 

4) 66.5 

Rata- rata 66.5 
E Menghadap M S I Mcnghadap M i Tanpa I) 101.26 Mode panggilan 

2) 101.40 

3) 101.11 

4) 100.53 

Rata- rata 101.07 

Tabel2 Hasil Pengu jian IT 

No Posisi Arah Arah Arah Sekat Hasil X Hasil Y Kelerangan 

Antena Amen a An lena (m) (m) 

Mi MSJ MS2 
Tanpa 1)4.80 I) 15.60 Mode 

2)4.75 2) 15.55 pengecekan ;]' t ~ - 3)4.73 3) 15.61 keberadaan 
4)4.78 4) 15.58 sate lit 

t Rata-rata 4.76 15.58 X 
MSZ 1111 

K 

~ 
Tanpa 1)3.10 1)260 Mode 

~ - 2) 3.15 2) 2.58 pengecekan 
3)3.08 3) 261 keberadaan 

4) 3.06 4) 2.60 sate lit 

~-~ X .Vi Rata-rata 3.09 259 

L 

~ 
Tanpa I) 1.02 - 1.63 I )7.24- 8.64 Mode 

-. 2) 1.00- 1.61 2)7.20- 8.52 pengecekan 

~' 3) 1.03 - 1.64 3) 7.22- 8.55 keberadaan - 4) 1.00 . 1.55 4)7.18- 8.50 satelit 

X 
Rata-rata 1.01- 1.60 7.21-8.55 

MSl Mi 

M T1npa I) 8.03 I) 5.20- 6.20 Mode - ~ 2)8.06 2) 5.22 - 6.20 pengecekan 

~' 3)8.04 3)5.18- 6.20 keberadaan - 4) 8.00 4)5.15- 6.19 satelit 

MS2 X Jilt 
Rata-rata 8.03 5.18-6.21 
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Hasil Pengujian II yang ditunjukkan pada Tabel2 dimana pengukuran jarak 
an tara Mi dengan MS-1 dilakukan setelah Mi mendapat tanda bahwa MS-1 telah 
keluar dari jangkauan pengawasan. Hasil pengukurannya ditunjukkan Tabel2. Dari 
hasil pengujian di atas terlihat bahwa arah antena pada masing-masing modul 
herpengaruh terhadap jarak transmisi. J arak paling jauh terjadi jika arah antena 
tiap-tiap modul saling menghadap. Pada mode Panggilanjarak transrnisi lebihjauh 
dibandingkan mode Pengawasan keberadaan satelit. Hal ini dikarenakan pada mode 
Pangilan daya keluaran modul TRW-2.4G diatur maksimal (dengan mengatur bit 
commandke-8 dan ke-9)dengan menaikkan aras daya pancar modul induk, dengan 
tujuan agar dapat menjangkau modul satelit sejauh mungkin, yaitu 101m berdasarkan 
hasil percobaan.Pengujian di atas diulangi lagi, namun dengan menggunakan Modul 
Induk (Mi), dan dua Modul Satelit, yaitu Modul Sate lit -1 (MS-1 ), dan Modul Satelit-
2 (MS-2). Pada pengujian ini Modul Induk akan mengawasi dua Modul Satelit 
sekaligus. Kedua Modul Satelit ini akan menjauh dari Mi dengan arah yang berbeda
beda. pada PengujianK, Mi tertutup oleh tubuh pembawa. Sehingga tubuh pembawa 
Mi menjadi penyekat antara Mi dengan J..fS-1. Pada Pengujian L, Mi tertutup oleh 
tubuh pembawa. Sehingga tubuh pembawa Mi menjadi penyekat antara Mi dengan 
l'v!S-2. Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwajarakjangkau terpendek 
terjadi saat Mi tertutup oleh tubuh pembawa. Hal ini dikarenak:an tubuh manusia 
bersifat konduktif sehingga akan menyebabkan redarnan gelombang elektromagnetik 
yang dipancarkan transceiver, seperti dijelaskan sebagai berikut, Panjang gelombang 
elektromagnetik transceiver adalah 

A = ~ = 3 .lOs = 12 Scm 
f 2,4.109 

' 

(1) 

Gelombang elektromagnetik ak:an bersifat sebagai gelombang bidang (plane wave) 
jika diamati padajarak (d), yang terkait dengan dimensi terbesar (D) transceiver, 
dalam hal ini D = 12cm, menu rut persamaan dua 

2D 2 

d > -. -, - == 23cm 
A 

(2) 

Jadi pada jarak minimal 23cm dari pemancar, gelombang elektromagnetik yang 
dipancarkannya sudah boleh didekati dengan persamaan gelombang bidang. 
Andaikan gelombang merambat dalam arah + Z di dalam medium konduktif seperti 
tubuh manusia, maka persarnaan medan elektrik sinusoidalnya adalah 

/!1WU 

E(z.t) = E
0
e -"vT cos(oJt- jJz) (V/m) (3) 

dimana: 
E = komponen medan elektnk gelombang (V /m) 
E

0
= amplitude medan elektrik (V /m) 

m = permeabilitas medium (Him) 

s = konduktivitas medium (W.m)·1 

w = 2pf= frekuensi gelombang (rad/s) 

b = tetapan fase (rad/m) 
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Dari persamaan tiga terlillat bahwa gelombang elektromagnetik yang merambat 
melalui medium konduktif (s>O) akan mengalami atenuasi secara eksponcnsial 
Lcrhadap jarak tempuh. Hal ini menjelaskan mengapa jarak tempuh menjadi pcnclck 
ketika modul Induk tertutup oleh tubuh manusia, yang merupakan suatu konduktor. 
Pengujian III dilakukan di Perpustakaan UKSW. lanta i empat, clengan mengg:unakan 
\1uJullmluk ~Jfi) Jan MuJul SateliL -1 (AlS-1 ). Metode penguJiannya sama dengan 
pad a Pengujian I, kecuali bahwa pengujian ini dilakukan eli ruang tertutup dan terdapat 
penyekat di antara Mi dengan MS-1 yang berupa rak-rak huku beserta isinya. Hasil 
Pengujian Ill ditunjukkan Tabel3. 

:'io ,\rah .\ntcn:t Mi 

F Atas 

(j .\l.J~ 

H Menghadap MS/ 

Mcnghadap .H~I 

Tabel3 Hasil Pengujian III 

Arah Antena MSI Sekat Hasil x (m) 

Atas T;,npa I) 22.80 

2)2250 

3) 22.HO 

-+) 22.65 

Rata· rata 22.68 

,\tas !Ytanusw lil-+.-+0 

2) 1-+.10 

3) 1425 

-+) 14.70 

Ratv.-rata 14.36 

Menghadap !v!i Rak buku I) 3 30 

2) 3.15 

31 no 
-+) 3.30 

Rata-rata 326 

tv1engh~J cLJp .\fi T;..Lnpa 1121.60 

21 21JO 

3) 21.45 

-+)21.45 

Rat:t-rata 21.-+5 

Keterangan 

Mode pengecekan 

keberJ.Jaan sateJi[ 

Mode pengecebn 

keberaJaan sa relit 

Mode pengecekan 

keberadaan satelil 

Mode pe11gecekan 

kcbcrJ.Ja~lll ~atclit 

Dan basil pcngujian Tabcl3 clapal Jilihat bahwa keberadaan pcnyekat yang terdap:11 
Ji antara modul berpe~ngaruh terhaclap jarak transmisi. Jarak terjauh terjadijika 
arah antena tiap-tiap modul saling menghadap dengan tidak ada penyekat. Jika 
Lcrdapat penyekat, misalnya buku a tau rak yang karena lembab dapat mcmpunyai 
konduktivitas tidak nol, maka gelombang elektromagnetik akan teredam sesuai 
persamaan tiga sebingga jarak maksimum transmisi mengecil. 

Berikutny<t dilakukan Pengujian lV, masih di Perpustakaan UKSW. lantai 
cmpat, namun cl'cnganmenggunakan ModulJnduk (Mi), Moclul Satelit-1 (JfS-1), 
clan Modul Satdit-2 ( l'vfS--2). Cara yang digunakan pada pengujian ini sama dcngan 
pengujian III. Hasil pengujian IV ditun_jukkan pada Tabel4, dengan keterangan 
scbagai bcrih1t a) Pada Pengujian N, tidak terdapat penyckat; b) Pada Pengujian 
0. terdapat penyekat berupa rak buku an tara Mi dengan Af.')-1; c) Pad a Pengujian 
P dan Q. 1,erdapat penyekat herur(l rak buku dan dinding kaca antara ,Hi dengan 
MS-2;d) W-1 diperolehdarirumus: WI= ~y2 +Z2 ;e) W-2diperolehdarirumus: 
W2 = ~ x2 + z2 . Analisis hasil Tabel4 adalah sama dengan analisis hasil Tabel3. 

Sch.1jutnya dilakukan Pengujian V, di pasar swalayan Mall Taman Sari Salatiga. 



Perancangan Alat Pemantau (Wardana, dkk) 

\antai empat, dengan menggunakan modul induk (Mi), dan modul sate lit dua (MS-
2). Cara yang digunakan pada pengujian ini sama dengan pengujian III. Selain itu 
pada pengujian ini arah antena tidak diatur seperti pada pengujian-pengujian 
scbclumnya. Pengujian ini bertujuan menguji alat pada penggunaan sebenarnya, yaitu 
eli Lcmpat umum yang ramai. 

No 

N 

0 

Q 

Tabel ~ Hasill\:nguJ!~lll IV 

Po'\1~1 Arah Arah Arah lbsil X Hosd Y Hasd Z Ha"l WI Hasil W2 Kert·r:..~ng.an 

AmcnJ. An lena Autcna \lll) \Ill) \Ill} \Ill) ~!Ill 

.\lt .i/S! MS.' 

C) S1odc 

I -pengecekan 

(~i)-:-! 
l. +- + 

lJ ,JS 7_():-; kc:hnadaan 

·--~: 
.... 

~dklit 

\fS] MSl Mode 

~ -
·pcngen::k:m 

. t ,/ " '2.(,6 1.46 I .5 ~ l)t} .\ 05 ke bc1 :1c1 a:111 . ,,![:._·1. I 1\l"·Q-"\\1 

-+ - 3.00 22.20 22.40 M(lJc panggdan 

Hi 

~X -~ - ~3A' 2.40 23 5S \l(1dc pan~&il:m 
~~. .. ~~ ,,., "IT·· hulw - l aa 

Tabel5 Hasil PengL~ian V 

1\o 

s 

T 

l' 

i\-{<;2 
( ... ,, 

r ;J~ ~Lot tn.ln v.r:: ~ _\;_ .. (-' 

~ bonek:t"' j z 

- I 

Mi 

i\1>'2 

·r t'::lk l:"'nbo1;lastik 

rak ~enbot Rf 
I z 

Q· .,.,"'W2 
I --Mi 

- iHs1 

C:'J---x---o 
IH1" -
- Ms2 

~ -{;) -Mi 

~ckal 

II :~ bi'J)<._'"d 

.L:11 

R..Jk Ai:Jl Tul1~ 

Rala-ra1a 

Rak paahJL 

ru111.1h L..tngga 

(RTidon 

Rak paah.)L 

pla~Llk. 

R<.Jla-rata 

T:.r:i;...: 

Ra1a-r:.1ta 

i .. di;'.l 

Rat:J-rata 

ILI ... il X Ha .... il Z 

I Ill) lntl 

[, " i) I ,4 .. . .. .. j 

3} c .. .11-t 

4) 7 .~ 414.~ 

7.2 -L2 

I J 7.:2 11~A 

217,2 2J--l-

3) 7,2 3! ~A 

4) 7.2 .j) 4.4 

7]. ~-' 

! ,' !·. ~ 

2) h.O 

;!(>.-+ 

4) 6,4 

(1,_1 

1 ) ~ . ~ 

-:l:\'/)1 

Iu. 

Ila<.,il ""~ 
(Jnl 

!\:-<,--!_' 

·' ~. 23 

~) I{' 23 

~ 1 R.4< 

SJ3 

2) 8,2.3 

318.43 

418,4,< 

SJS 

Kl'tt_·langall 

Rd' lC!l::,l pcnuh 

\lt"'Jc [lCOgecck:JI~ 

kcherJd.J<lll "a1e!i1 

•· RJk tidal.;: lerisi penuh 

* ~1o.ie pengeccbn 

keberJdaan s~Id it 

"'~1i memhel.:ik.:mg1 \1S2 

• Mcde pengecek~n 

kc:heradaan SJtclit 

"- \1cde pengecekan 

keber::~daJn sJtelit 
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Hasil Pengujian V ditunjukkan pada Tabel 5. Dari hasil pengujian terlihat bahwa 
adanya berbagai jenis penyekat (boneka, alat -alat rumah tangga dari lo gam, dan 
perabotan dmi bahan plastik) menurunkan jangkauan pemancar dengan nilai yang 
hampir sama. Secara teoritis, bahan isoH~)r, seperti plastik, tidak melemahkan 
gelombang elektromagnetik karen a kondukt:' ·itasnya nol. N amun pada saat pengu jian 
barang-barang plastik tcrsebut tcrcampur Jengan barang-barang yang bersifat 
konduktif lain, inilah yang menyebabkan jangkauan pemancar nilainya hampir sama. 
Pengujian terakhir yang dilakukan adalah menguji daya tahan baterai yang digunakan 
sebagai sumber tegangan pada alat yang dibuat. Cara yang digunakan adalah dengan 
mengaktitkan alat pada mode pengecekan keberadaan Modul Sate lit secara terus 
menerus. Hasil pengujian menunjukkan, setelah lima jam Modul Induk tidak dapat 
mendeteksi keberadaan dari Modul Satelit dengan baik. 

4.Simpulan 

Alat yang dibuat dapat bekerja dengan baik dalam memantau keberadaan 
Modul Sate lit relatif terhadap Modul Induk, secara nirkabel. Pada pengujian alat di 
sebuah pusat perbelanjaan, Modul Induk dapat mengawasi Modul Satelit pada jarak 
sekitar 6,3m sampai 10,2m. Di luar jangkauan itu, modul induk akan mendapatkan 
peringatan berupa getaran. Jarak terjauh transrnisi data dipengaruhi oleh arah antena 
modul transceiver TRW-2.4G serta ada tidaknya penyekat di antara modul yang 

saling berkomunikasi. Penggunaan modul TRW-2.4G tidak memungkinkan 
pengukuran jarak Modul Induk dan Modul Satelit secara tepat, sekalipun dalam 
kondisi line of sight, karena modul ini tidak merniliki kemampuan untuk mengetahui 
kekuatan sinyal. Modul Induk dapat melakukan panggilan kepada Modul Satelit 
hingga 101 meter pada kondisi line of sight. Dengan menggunakan bateraihandphone 
3, 7V, 1 OOOmAh sebagai sumber day a, alat dapat berfungsi dengan baik secara 
terus menerus selama lima jam. 
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