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Abstrak
Pemantauan langit dilakukan dengan menggunakan kamera yang telah diberi wadah
sebagai pelindung kamera seperti pada Orion StarShoot AllSky Camera II. Kamera yang
ditempatkan dilingkungan bebas ini perlu perawatan agar tidak ada yang mengganggu
kinerja kamera. Karena penempatan kamera di lingkungan bebas, kemungkinan adanya
embun akan mengganggu pengambilan gambar oleh kamera. Selain adanya embun, bekas
kabut dan bekas hujan juga dapat dapat mengganggu hasil dari kamera. Timbulnya embun
ini dapat diketahui dengan bantuan sensor suhu dan kelembaban. Agar saat terjadi
pengembunan pada kaca embun dapat dihapus secara otomatis, maka digunakan
mikrokontroler Arduino Ethernet yang diprogram menggunakan Arduino IDE untuk
memberikan perintah agar wiper bekerja. Wiper yang digunakan dibuat dengan
menggunakan alumunium sebagai wadah dan karet yang menyapu embunnya. Wiper akan
digerakan menggunakan motor servo. Untuk memaksimalkan kinerja kamera, kamera akan
ditempatkan pada atap bangunan. Penempatan pada atap bangunan membuat pemantauan
kinerja alat sulit dilakukan. Dengan menggunakan bantuan ethernet, data hasil pengukuran
sensor dapat dikirim ke server menggunakan MySql sebagai perantara mikrokontroler dan
server. Data ini digunakan untuk melihat kinerja dari alat dari jarak yang jauh. Selain
pengiriman, komunikasi MySql ini juga berperan dalam pengontrolan jarak jauh, sehingga
jika terjadi masalah pada alat ini, pengguna dapat menggunakan pengontrolan melalui
halaman web untuk melihat bagian aktuator mana yang terjadi kerusakan dan dapat
merubah set point terjadinya embun jika tidak sesuai dengan lingkungan alat berada,
sehingga penanggulangan bisa lebih cepat dan tidak perlu perawatan yang rutin.
Kata Kunci : kontrol jarak jauh, mikrokontroler, monitoring, penghilang embun, Setting
jarak jauh
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Abstract
Sky monitoring has been done using a camera with a case-protector which looks like the Orion
StarShoot AllSky Camera II. The camera is placed in the outdoor was neccesary of maintenance to
ensured the camera performance without disturbance. Because placing the camera in the outdoor,
the presence of dew would disrupt shooting by the camera. Beside of that,the fog and rain also can
interfere the results of the camera. The presence of dew was detected by temperature and humidity
sensors. In order to sweeping of dew automatically, the microcontroller Arduino Ethernet was
programmed using the Arduino IDE to command the wiper to work. The wipers were used was
made by aluminum as case and rubber to sweep the dew, which the wiper was moved using a motor
servo. To maximize the performance of the camera, the camera will be placed on the roof of the
building. Placement on the roof of the building makes it difficult to do performance monitoring
tool. The results of sensor measurement data was sent to the server using MySQL with help of
ethernet. This data used to observed the performance of device from far distance. MySQL was used
both at sending process and the remote controller, so if the problems detected, user can controlling
remotely from the web page to see the actuators which damage and can change the set point of dew
occurance if not precisely with the environment which the device stay. Thus, the response can be
faster and do not need regular maintenance.

Keywords: microcontroller, remote controller, remote sensing, remote setting

PENDAHULUAN
Sejak dahulu manusia memanfaatkan
langit untuk penanggalan, arah angin, cuaca,
musim dan lain sebagainya. Penelitian
tentang benda langit dan fenomena yang
terjadi dilangit telah dilakukan jauh sebelum
teknologi yang sekarang ada. Penelitian yang
dilakukan nenek moyang kita terdahulu hanya
melihat dengan mata telanjang saja, tidak
seperti halnya di zaman sekarang yang telah
dibantu dengan alat-alat teknologi yang

sesuai dengan bidang penelitian yang
dilakukannya. Teknologi yang digunakan
untuk melihat langit malam ini sangat
bergantung pada tingkat kecerahan langit.
Pemantauan langit dapat dilakukan
dengan menggunakan kamera. Salah satu
jenis kamera yang memiliki fungsi sebagai
pemantau langit adalah Allsky camera. Allsky
camera ini telah didesain agar dapat
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memantau kondisi langit secara langsung dan
alat ini mampu mengambil gambar dari
pergerakan meteor, satelit, dan beberapa
fenomena atmosfer lainnya. AllSky Camera
memiliki jarak pandang besar, bahkan medan
pandang dari alat ini bisa mencapai 180°.
Allsky camera yang digunakan
sebagai penatau langit akan ditempatkan di
lingkungan bebas, sehingga akan kamera
akan
berinteraksi
langsung
dengan
lingkungan sekitarnya. Dengan penempatan
kamera yang berada di lingkungan bebas,
kamera ini pastinya perlu perawatan agar
kamera dapat bekerja dengan maksimal.
Pengaruh dari perbedaan suhu dan
kelembaban dari dalam kamera dan bagian
luar sekitar kamera dapat menimbulkan
pengembunan pada kaca kamera. Selain
terjadinya pengembunan, pengamatan ini
dapat terganggu oleh adanya kabut dan hujan.
Kabut dan hujan yang terjadi di daerah sekitar
kamera akan meninggalkan bekas air pada
kaca yang melindungi kamera. Maka
diperlukan
sensor
kelembaban
untuk
menentukan pada titik berapa kabut terjadi
dan sensor hujan untuk menentukan jika
terjadinya hujan. Untuk kabut yang terjadi di
berbagai tempat memiliki tingkat kelembaban
yang berbeda.
Dengan adanya embun, bekas kabut
dan bekas hujan ini, pengambilan gambar
oleh AllSky Camera ini akan terganggu,
sehingga
dibutuhkan
alat
untuk
menghilangkan embun, bekas kabut dan
bekas hujan. Untuk itu, dibutuhkan alat yang
dapat bekerja menghapus embun, bekas kabut
dan bekas hujan secara otomatis agar kamera
dapat terjaga dari gangguan-gangguan
tersebut.
Kinerja kamera akan lebih maksimal
jika Allsky camera ini ditempatkan di atap
bangunan atau di daerah yang memiliki
tingkat pulusi cahaya yang rendah.
Penempatan kamera pada atap bangunan,
akan
mempersulit
pengguna
dalam
pemantauan kinerja alat dan perbaikan saat
ada kerusakan pada alat penghilang embun
ini. Selain kesulitan dalam pemantauan,
waktu untuk memeriksa tiap komponen yang

digunakan dalam alat penghilang embun saat
kinerja alat tidak sesuai dengan yang
diharapkan akan memakan waktu yang cukup
lama. Maka dari itu, selain alat dapat bekerja
secara otomatis, kinerja dari alat dapat
dipantau dan dikontrol dari jarak jauh agar
dapat menghindarkan perawan rutin serta
dapat meminimalisir waktu untuk perbaikan.
Alat
ini
akan
memanfaatkan
mikrokontroler untuk mengendalikan aktuator
pembersih
secara
otomatis.
Dengan
ditambahkan
fitur
ethernet
pada
mikrokontroler ini, pengendalian dan
pemantauan ini dapat dilakukan melalui
jaringan internet agar pengguna dapat melihat
hasil dari pengukuran sensor yang digunakan
alat, memeriksa kinerja aktuator serta
menyetel ulang setpoint terjadinya kabut.
Dengan demikian, kerusakan pada alat dapat
dilihat
dari
jarak
jauh,
sehingga
penanggulangan dapat lebih cepat serta tidak
diperlukan merombak alat untuk melihat
kerusakan pada tiap instrument yang
digunakan dan tidak perlu perawatan yang
rutin.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di bengkel
Observatorium
Bosscha
dengan
menggunakan metode studi litelatur dan
eksperimen yaitu dengan mencari
pemecahan masalah yang ditunjang
beberapa kajian ilmiah, seperti Buku, Jurnal
dan makalah ilmiah lainnya yang relevan
dengan penelitian. Dalam pemecahan
masalah, identifikasi yang pertama dilakukan
adalah dengan mencari tahu munculnya
permasalahan tersebut, dalam penelitian ini
masalah yang muncul adalah gangguan dari
adanya embun, bekas kabut dan bekas hujan
pada kamera pemantau langit, serta
penyimpanan kamera yang cukup sulit
dijangkau.
Untuk membuat alat penghilang
embun, hal yang pertama dicari alasan embun
muncul. Embun terjadi ketika uap

didinginkan menjadi cairan melewati titik

embun (dew point) atau Embun didalam
akan terjadi jika suhu luar lebih kecil dari
titik embun (Tou < Tdin). Untuk mencari
dew point dapat diketahui dari
kelembaban relative (Laurence,2005) ,
dengan persamaan berikut:
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Dalam penelitian ini, penghapus
embun menggunakan wiper yang dibuat dari
alumunium dan karet matras. wiper ini
didesain dengan menyesuaikan bentuk dari
kaca pelindung kamera. Alumunium didesain
menjadi dua jenis yaitu wiper bagian luar dan
wiper bagian dalam. Sedangkan untuk karet
matras hanya didesain satu jenis. Untuk
desain lebih jelasnya dapat dilihat dari
gambar 1 berikut.

𝑎−�𝑙𝑙𝑙��

Keterangan: T d = Titik embun (dew point),
RH = kelembaban relatif, T = suhu, a dan b
ketetapan magnus dengan nilai a = 17,295
dan b = 238,2.
Dengan diketahuinya persamaan
dewpoint, defini untuk terjadinya embun telah
diketahui. Sensor yang akan digunakan dalam
alat ini untuk mendeteksi embun adalah
sensor kelembaban dan temperatur. Selain
untuk mendeketsi embun, sensor ini juga
dapat mendeteksi kabut dengan menggunakan
sensor kelembaban.
Sensor kelembaban dan temperatur
ini akan menggunakan SHT11. Spesifikasi

dari sensor SHT11 yang ada pada
datasheet
yaitu
memiliki
rentang
pengukuran suhu dari -40°C hingga
123,8°C dengan ketidakpastian ±0,5°C
pada suhu 25°C, memiliki rentang
pengukuran kelembaban relatif 0%
sampai 100% dengan ketidakpastian
±3,5% dan Penggunaan daya sebesar
30µW.
Selain muncul masah pada embun
dan kabut, hujan juga akan dideteksi agar saat
terjadi hujan, alat dapat membersihkannya.
Oleh karena itu dibutuhkan sensor hujan. Jika
semua sensor yang butuhkan telah diketahui,
tahapan selanjutnya
adalah
membuat
perangkat keras untuk membersihkan embun
tersebut.
1. Perancangan perangkat keras

Gambar 1 (a) Desain Plat bagian luar, (b)
Desain plat bagian dalam, (c) Desain karet
matras, dan (d) Desain keseluruhan
Dari gambar 1, desain untuk plat
alumunium berada di bagian (a) dan (b). Plat
yang didesai seperti pada gambar 1 (a)
digunakan untuk bagian luar, dengan jumlah
dua buah. Plat yang didesain seperti pada
desain 1 (b) digunakan untuk bagian dalam
dengan jumlah 4 buah.
Pembuatan wiper ini dilakukan dengan
menyatukan semua plat dan dua buah plat
luar digunakan untuk menjepit karet matras,
maka hasilnya akan seperti pada gambar 1(d).
Wiper ini akan digerakan menggunakan
motor DC 12 volt yang telah diberikan
gearbox untuk menambah torsi pada motor.
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Wiper ini akan disimpan pada pillow block
sebagai titik rotasi gerak wiper.

tetapi air sisa hujan ini akan sulit hilang dari
sensor.

Untuk membuat motor dapat bergerak
dengan lebih ringan, digunakan conterweight
yang terbuat dari batang alumunium. Gerak
dari motor ini dilakukan bolak balik, karena
motor yang digunakan merupakan motor DC
maka diperlukan pembatas untuk tiap gerakan
maksimum dari motor. pembatas ini
menggunakan limit switch yang disimpan di
tiap sisi seperti pada gamabar 2.

Penempatan komponen lainnya dapat
dilihap pada gamabr 4 dan gambar 5 berikut.

Gambar 4 Sketsa penempatan Instrumen
keseluruhan dari samping

Gambar 2. Konstruksi dari bagian depan
Gambar 2 merupakan sketsa dari
hasil penyimpanan semua komponen yang di
ambil dari depan. Penyimpanan limit switch
disimpan di sisi penampang agar dapat
berinteraksi dengan conterweight dan dapat
menjalankan fungsinya sebagai pembatas.
Penempatan komponen lainnya juga
disesuaikan dengan fungsi yang sesuai.
penempatan sensor SHT11 yang digunakan
oleh alat ini sebanyak dua buah, satu
digunakan untuk mesensor bagian luar dan
satu untuk mesensor bagian dalam. Untuk
pemasangan di bagian luar dilindungi dengan
plat alumunium agar tidak rusak saat terkena
hujan.
Penempatan sensor hujan diletakan
pada plat yang didesai dengan sudut 45˚.
Penentuan sudut ini didasarkan dari alasan
hilangnya air hujan dari sensor. Air sisa
hujan akan mudah untuk jatuh karena adanya
gravitasi Jika sensor hujan ini dipasang
vertikal. Akan tetapi, akan lebih sulit untuk
mesensor ketika hujan jatuh tepat vertikal
juga. Namun, Jika sensor hujan tidak
dimiringkan dan dipasang horizontal,
kemungkinan hujan tersensor lebih baik,

Gambar 5 sketsa penempatan Instrumen
keseluruh1an dari atas
Dari gambar 4 dan gambar 5, dapat dilihat
penempatan semua komponen diletakan pada
penampang alumunium yang dicampur
dengan viber.
Setelah penempatan ini selesai
disimpan, selanutnya melakukan setting
ketinggian untuk membuat hasil saupan
merata. Setting ketinggian ini dilakukan
dengan menambah dan mengurangi ring yang
digunakan pada pillow block . setelah
penyetingan selesai, pemasangan motor dan
penyambungan
motor
dengan
wiper
dilakukan dengan memberikan baud pada
penampang
motor.
ketinggian
motor
disesuaikan dengan tinggi dari pillow block.
Penyambungan
dilakukan
dengan
memasukan pipa alumunium port pada motor.

agar wiper dapat bergerak, pipa ini diberikan
penyangga beruba baud.
Setelah semua terpasang, selanjutnya
adalah
pesangan
sprayer.
Sprayer
dipasangkan dengan menggunakan plat siku
untuk menjepit nozle prayer. Nozle sprayer
ini dihubungkan ke pompa dengan
menggunakan pipa elastis.
Aktuator dalam menggunakan silika
gel untuk menurunkan kelembaban dibagian
dalam kamera.

akan memiliki titik ahir (bekerja terusmenerus). Selain dari bagian looping,
program akan dieksekusi sekali saja.
Program ini akan disesuaikan dengan
tujuan dari kinerja alat ini. Pada bagian
pengolahan data dan pemberian perintah pada
aktuator merupakan program yang dibuat
untuk menjalankan wiper ketika terjadi
embun, kabut dan hujan. Berikut diagram alir
kinerja program pada bagian pengulangan
yang lebih rincinya.

2. Perancangan perangkat lunak
Perancangan
perangkat
lunak
ini
menggunakan software Arduino IDE 1.06
untuk
memberikan
perintah
pada
mikrokontroler. Perancangan ini akan sesuai
dengan diagram alir berikut.

Gambar 6. Diagram alir program pada
mikrokontroler.
Pada gamabar 6, dapat dilihat bahwa
program
akan
bekerja
dengan
menginisialisasi variabel dan konstanta yang
digunakan, selanjutnya menjalankan setup
yang sesuai dengan instrumen yang
digunakan. Setelah setup ini selesai, program
memasuki bagian pengulangan. karena
adanya pengulanangan (looping) dibagian
akhir, pemograman arduino yang dibuat tidak

Gambar 7. Diagram alir sistem otomasi
kinerja alat
Dari gambar 7, dapat dilihat bahwa
sistem tidak akan bekerja saat terjadi hujan
sampai menunggu hujan selesai, yang
selanjutnya sprayer dan wiper bekerja dan
kembali ke awal looping.
Jika hujan tidak terjadi alat akan
masuk pada pembacaan sensor SHT11,
kemudian hasil pembacaan ini diolah untuk
menentukan terjadi pengembunan atau tidak.
Jika terjadi pengembunan, program akan
diteruskan ke pengiriman berita bahwa terjadi
pengembunan didalam. Namun, jika tidak
terjadi
pengembunan,
program
akan
diteruskan ke pembacaan terjadinya kabut
atau tidak. Jika terjadi kabut, program akan
dilanjutkan ke delay untuk menunggu embun
dan dilanjutkan untuk menjalankan wiper.
Namun, jika kabut tidak terjadi, program akan
kembali melakukan pengulangan dengan
membaca sensor hujan.
Dalam pemograman ini, kerja alat
yang sesuai dengan diagram alir pada gambar
7. Digunakan fungsi if dan while sebagai
pembaca keadaan.
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3. Perancangan komunikasi
Komunikasi yang akan dibuat adalah
sebgai berikut.

pengukuran, menu kontrol dan menu
pergantian set point. Yang kedua monitoring,
yang berisi tentang hasil pengukuran harian
yang dapat dipilih sesuai dengan hari yang
diinginkan serta terdapat tabel berita
terjadinya pengembunan didalam.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 8. Komunikasi mikrokontroler,
server dan user
Untuk
membuat
komunikasi
mikrokontroler dan server, digunakan
bantuan MySQL. MySQL ini adalah sebuah
perangkat lunak yang menggunakan sistem
manajemen basis data SQL (Database
management system).
Perancangan komunikasi pertama
kali adalah dengan menyetting alamat pada
mikro kontrler dan server. Alamat ini harus
memiliki tingkat yang sama agar dapat
melakukan transfer data.
Setelah penyettingan alamat selesai,
hal selanjutnya adalah membuat database
dengan menggunakan aplikasi XAMPP.
Database yang digunakan dalam penelitian
ini memiliki dua tabel. tabel yang pertama
digunakan menampung hasil kiriman dari
mirokontroler dan tabel kedua digunakan
untuk menampung data dari user yang akan
diteruskan ke mikrokontroler.

Dari hasil perancangan , dilakukan
pengujian pengujian pada tiap rangcangan
untuk melihat hasil dari rancangan tersebut.
Pengujian ini ini meliputi pengujian
komponen, pengujian komunikasi, pengujian
kontrol dan setpoint, pengujian monitoing dan
pengujian kebersihan sapuan.
1. Pengujian komponen
a. Pengujian sensor SHT11
Pengujian sensor SHT11 didapatkan
hasil yang berbeda dengan hasil dari
sensor
standar.
Berikut
grafik
perbandingan kedua sensor SHT11 dan
Anymetre sebgai sensor standar.

Gambar 9. Grafik pengukuran suhu
SHT11 dan Anymetre

Data yang dikirim dari mikro
kontroler dan user menuju server, dilewatkan
melalui SQL. Konfigurasi hubungan ini
dilakukan pada kode yang dibuat dalam
bentuk SQL dengan menggunakan metode
Insert
untuk
pengiriman
data
dari
mikrokontroler dan update untuk pengiriman
data dari user.
Data dari database akan ditampilakan
kedalam halaman web. Halaman web ini
memiliki dua sub halaman, yang pertama
halaman Home yang menampilkan data hasil

Gambar 10. Grafik pengukuran
kelembaban SHT11 dan Anymetre
Dari gambar 9 dan gambar 10, terlihat
perbedaan hasil pengukuran antara

SHT11 dan Anymetre. Perbedaan ini
melebihi dari toleransi SHT11,
sehingga diperlukan faktor koreksi
untuk menjadikan hasil pengukuran
SHT11 ini sesuai dengan hasil
pengukuran standar.
Untuk mencari hasil koreksi ini
dapat diketahui dengan melihat selisih
dari SHT11 dan Anymetre.
Selisih dari pengukuran suhu adalah
1,751 ˚C dan selisih untuk kelembaban
adalah 8,504%RH. Maka hasil dari
pengukuran SHT11 untuk suhu
dikurangi 1,751 ˚C dan untuk
kelembaban dikurangi 8,504%RH.
Maka hasil dari pengukuran SHT11
dengan fakotr koreksi seperti berikut.

sebagai kondisi basah. Hasil pengujian
ini dapat dilihat pada serial monitoring
di dalam Arduino IDE dengan settingan
sensor hujan dijadikan pull up. Berikut
hasil pengujiannya pada tabel 1.
Tabel 1. Pengujian sensor hujan
Kondisi
Cuaca

Lampu
Indikator

Kondisi
Sensor

keadaan

Hujan

Menyala

Basah

0

Tidak
Hujan

Tidak
Menyala

Kering

1

c. Pengujian limit switch
Pengujian limit switch dilakukan secara
manual dengan menekan tuas untuk
merubah keadaan “off “ jadi “on”.
Limit switch dijadikan pull up maka
hasil dari sensor ini akan high saat
tidak ditekan dan low saat di tekan.
Hasil ini dapat dilihat pada serial
monitoring Arduni IDE, berikut hasil
pengujian pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil pengujian limit switch

Gambar 11. Hasil pengukuran suhu SHT dan
Anymetre dengan faktor koreksi

Limit switch

Keadaan saat
ditekan

pertama

Low

Keadaan saat
tidak ditekan
High

keduan

Low

High

Dati tabel 2. Dapat dilihat bahwa hasil
pengujian sesuai dengan apa yang
diprediksikan.
Gambar 12. Hasil pengukuran kelembaban
SHT dan Anymetre dengan faktor koreksi
Dengan menggunakan faktor koreksi,
perbedaan hasil pengukuran tidak
begitu jauh. Maka pada penelitian ini
akan digunakan faktor koreksi untuk
pengukuran SHT11.
b. Pengujian sensor hujan
Pengujian sensor hujan dilakukan
dengan memberikan keadaan hujan
dengan menggunakan tisyu basah

d. Pengujian motor
Pengujian motor dengan Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui beban
maksiaml dan torsi yang dimiliki
motor. pengujian ini ditujukan untuk
mengetahui, apakan wiper dapat
digerakan atau tidak.
Berikut hasil dari pengujian motor
dengan beban
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Tabel 3. Pengujian beban pada motor.
No
1
2
3
4
5
6

Massa
beban (Kg)
0,315
0,947
1,575
2,204
2,834
3,143

Lengan
beban (m)

Keterangan

0,15

Bergerak
Bergerak
Bergerak
Bergerak
Bergerak
Diam

Dari hasil pengujian ini, dapat
diketahui bahwa motor yang digunakan
ini memiliki beban maksimal sekitar
2,834 Kg dan torsi 4,1704 Nm. Dengan
beban maksimal sebebas 2,834 Kg,
motor ini telah memenuhi batas aman
untuk menggerakan wiper yang
memiliki beban sekitar 50 gram
e. Pengujian silika gel
Pengujian silika gel dilakukan dengan
memasukan silika gel pada wadah
kamera yang selanjutnya diukur
kelembaban sebelum dan sesudah
silika gel ini dimasukan. Berikut hasil
dari pengujian lima bungkus silika gel
yang ditunjukan pada gambar 13.

penurunan kelembaban melemah,
hanya berkurang 1,35% RH menjadi
44,11% RH atau hanya turun 2%RH
saja.
2. Pengujian komunikasi
Pengujian komunikasi antara server dan
dilakukan dengan ping. jika komunikasi ini
terhubung, maka hasil dari ping ini akan
menampilkan IP tujuan, waktu untuk

melakukan ping, ukuran data dan TTL.
Namun, jika komunikasi ini tidak
terhubung, balasan dari ping akan
menampilkan “Request Time Out” yang
artinya, permintaan telah melewati batas
TTL yang ditentukan.
Untuk
melakukan
pengujian
komunikasi server ke database yang
telah dibuat, dilakukan pemanggilan
SQL yang telah dibuat pada browser.
Jika SQL berhasil, maka akan tampil
data yang berada pada tabel yang
digunakan untuk menyimpan data dari
user. Namun, jika terjadi kesalahan pada
SQL ini, yang akan muncul pada
browser akan muncul “error”.
3. Pengujian kontrol dan set point

Gambar 13. Penurunan kelembaban
terhadap waktu
dapat dilihat bahwa penurunan
kelembaban yang diakibatkan oleh
silika gel ini berupa eksponensial.
Penurunan yang dilakukan silika gel
pada 15 menit pertama dapat
menurunkan kelembaban dari 78%
hingga 45,45% atau melakukan
penurunan
sebganya
26%
RH.
Sedangkan 15 menit selanjutnya

Pengujian kontrol
jarak jauh
dilakukan dengan membuka file php
tampilan. Selanjutnya klik tombol “on” lalu
hitung delay dari klik “on” sampai aktuator
bekerja. Setelah itu menguji tombol “off”
dan menghitung lagi delay ketika klik
sampai dengan aktuator berhenti. Sebelum
diuji ke alat, aktuator yang digunakan
adalah LED untuk melihat delay ketika
tombol on di klik samapai LED menyala
dan delay saat tombol off di klik LED mati.
Setelah itu barulah dilakukan pengujian ke
alat menghitung delay yang sama seperti
pada LED.
Hasil dari uji coba dengan aktuator
wiper di dapatkan delay paling lama selama
13 detik. Aktuator wiper bahkan masih
bergerak selama 5 kali bolak balik saat
tombol off telah di klik. Hal ini dikarenakan
perintah
yang
digunakan
untuk

menggerakan aktuator ini menggunakan
fungsi While. Sehingga, miktrokontroler
akan memperioritaskan bagian fungsi ini
sebelum melakukan looping kembali.
4. Pengujian perubahan set pointdari jarak
jauh
Pengujian perubahan set point dari
jauh dilakukan dengan membuka file php
tampilan. Selanjutnya memilih nominal
yang akan digunakan pada menu “kabut”
dan “selisis” lau klik kirim. Pada pengujian
ini, digunakan angka 90 untuk kabut dan 5
untuk selisih. Berikut hasil dari pengiriman
pada gambar 14
Gambar 14. Hasil pengiriman data pada
halaman web
Dengan adanya grafik yang terbentuk
dan tabel yang telah terisi, dapat disimpulkan
bahwa pengiriman ini telah dapat dilakukan
oleh mikro kontroler dan dapat langsung
ditampilkan di tampilan yang telah dibuat
pada php.
6. Pengujian otomasi

Gambar 14. Hasil pengiriman set point pada
serial monitor
Pada gambar 14 dapat dilihat bahwa
pengiriman dengan nama “kabut” adalah 90
dan nama “selisih” adalah 5. Hasil ini telah
sesuai dengan pengiriman yang dilakukan
melalu halaman web.
5. Pengujian monitoring
Pengujian monitoring dilakukan dengan
membuka halaman web yang telah dibuat
dan dapat dilihat data hasil pengiriman
mikrokontroler ke database dengan data
yang ditampilkan. Berikut hasil dari halaman
web pada gambar 15

Pengujian kendali otomatis dilakukan
dengan memberikan keaadan hujan pada
sensor hujan dengan meletakan tisyu basah.
Jika sensor hujan telah mendeteksi terjadinya
hujan, tisyu diangkat dari sensor hujan agar
alat bekerja sesuai dengan diagram alir pada
gambar 7. Pada bagian looping pertama,
dimana alat akan bekerja jika sebelumnya
keadaaan sedang hujan dan hujan selesai, alat
akan menyapu sebanyak 5 kali.
7. Pengujian kebersihan sapuan
Pengujian ini dilakukan untuk
melihat hasil dari sapuan wiper pada kaca
wadah kamera. Pengujian ini dilakukan
dengan menyemprotkan air dengan sprayer
untuk membuat bintik air seperti embun di
bagian kaca. Kemudian mengambil gambar
sebelum dilakukan penyemprotan, setelah
melakukan peyemprotan dan setelah wiper
melakukan pembersihan.
Hasil dari sapuan wiper dapat
membersihkan sekitar 70% dari keseluruhan
kubah kaca yang digunakan. Dengan area
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sapuan sebesar 70% pada bagian tengah,
kamera dapat bekerja dan tidak terganggu
oleh wiper yang parkir. Kebersihan pada kaca
juga masih meninggalkan bekas dan tidak
sepenuhya kering, Namun, hasil dari sapuan
ini membuat penglihatan yang sebelumnya
terhalang bekas air hujan, kabut dan embun
menjadi jelas, maka penulis simpulkan bahwa
kerja wiper sudah mencapai tujuan yang
diinginkan
KESIMPULAN
Telah dilakukan pembuatan alat
dengan
kendali
otomatis
untuk
menghilangkan embun. Dari hasil pengujian
otomasi dengan menggunakan tisyu basah
sebagai input hujan pada sensor hujan,
program telah dapat melakukan kinerja sesuai
dengan
perintah
yang
diinginkan.
Pemantauan kinerja alat, kontrol dan
perubahan set point pada alat dari jarak jauh
melalui halaman web telah dapat dilakukan
dengan menggunakan sql dan ajax sebagai
perantara alat dan halaman web. Database
sebagai penyimpan data hasil pengukuran
juga bekerja dengan baik.
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