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ABSTRACT
The use of LDR sensor resistance values for the purposes of engineering in particular as anti-theft sensor on
the circuit, sutter cameras, alarm. Dust Detector tool uses Microcontroller AT89S51 sebagau control system
and sensor LDR as sensor pendteksi thickness of dust scattered in the environment. Testing and analysis
tools do in part -part LDR sensor system such as testing, testing power supply, LCD testing, and testing of
the entire tool. By the time the dust is read by the sensor, then the result of great content will be displayed by
the LCD screen. If the dust hazard is detected, then the buzzer will give a warning alarm
.
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I. PENDAHULUAN
Pada zaman sekarang ini dibutuhkan
suatu
peralatan
untuk
mempermudah
pekerjaan manusia dan mampu bekerja secara
otomatis. Untuk merancang suatu peralatan
yang cerdas dan otomatis, dibutuhkan suatu
peralatan atau komponen yang dapat
memberitahu atau memberi peringatan kepada
manusia dan untuk memprosesnya digunakan
dengan sebuah mikrokontroler.
Mikrokontroler adalah sebuah chip
yang berfungsi sebgaai pengontrol rangkaian
elektronik dan umumnya dapat menyimpan
program didalamnya. Mikrokontroler sebagai
komponen yang semakin berkembang dan
memilki banyak manfaat. Mikrontroler
merupakan
mikroprosesor
kecil
yang
didalamnya memilki fungsi khusus. AT89S51
adalah chip mikrokontroler produksi Atmel
Inc. AT89S51 dapat dibaca atau ditulis
berkali-kali dan biaya pengembanganya
menjadi lebih murah karena dapat diisi
kembali dengan program yang lain sesuai
dengan kebutuhan. AT89S51 mempunyai fitur
dasar yang cukup lengkap untuk pemrosesan
input-output.
Area Gunung Merapi adalah salah
satu tempat yang memilki debu vulkanik.
Debu letusan gunung merapi adalah material
yang sangat halus. Karena hembusan angin
dampaknya bias dirasakan ratusan kilometer
jauhnya. Dampak letusan gunung merapi bisa
terjadi permasalahan pada pernafasan,
kesulitan penglihatan, pencemaran sumber air
bersih, menyebabkan badai listrik, menganggu
kerja mesin dan kendaraan bermotor, merusak
atap, merusak lading, merusak infrastruktur
tubuh. Padahal terkadang sebagai manusia

sebagian besar tidak memperdulikan dampak
tersebut. Maka untuk mengantisipasi bahaya
atau tidaknya kadar debu pada gunung merapi
tersebut, dirancang sebuah alat agar bisa
mendeteksi kadar debu dan mengurangi
banyaknya debu disekitar daerah tersebut.
Penulis memberikan judul “Alat Pendeteksi
Kadar Debu di Area Gunung Merapi Berbasis
Mikrokontroler AT89S51”.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
“Prototipe Pembersih Debu Pada
Ruangan Filtrasi”. Dibuat oleh Jawahir A.H,
mahasiswa Universitas Gajah Mada Tahun
2011. Dalam alat Jawahir menggunakan
sensor LED super bright dan photodiode. Dan
alat tersebut membahas bagaimana cara kerja
mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat
pengolahan data bagaimana cara membuat
suatu perangkat yang dapat mendeteksi dan
membersihkan debu secara otomatis mulai
dari perancangan rangakaian alat selesai
dibuat.
“Robot Penyedot Debu Berbasis
Mikrokontroler AT89S52”. Dibuat oleh
Ashrofi, mahasiswa Universitas Veteran
Tahun 2010. Alat tersebut mengunakan
vaccum cleaner mini dan menggunakan
pemrograman assembly dan sensor yang
digunakan limit switch sebagai sensor inputan
dalam mikrokontroler. Limit switch juga
berfungsi untuk merasakan adanya benturan
yang terjadu pada robot yang masuk ke
mikrokontroler.
“Sistem Penangkapan Debu Pada
Pensirkulasi Udara Berbasis Mikrokontroler”.
Dibuat oleh Ryan Merdiawan, mahasiswa
Fakultas Elektro dan Komunikasi Institut
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Teknologi Telkom Bandung. Pada alat ayng
dibuat oleh Ryan dilengkapi dengan
mikrokontroler AT89S52, sensor LDR, dan
kipas motor DC. Mikrokontroler berfungsi
sebagai pengendali utama, sensor LDR
sebagai pendeteksi jumlah penghuni ruangan
dan pendeteksi air kotor, sedangkan kipas
motor DC sebagai menghisap udara dari luar
rumah ke saluran penangkapan debu.
Perbedaan alat penulis dengan
perancangan alat yang dibuat oleh peneliti
diatas adalah alat mereka hanya mendeteki
dan menangkap debu sedangkan perancangan
alat penulis mampu memberikan peringatan
berupa alarm mengunakan komponen buzzer
dan memberikan tampilan kadar debu lebih
jelas.
2.2. Mikrokontroller AT89S51
Mikrokontroler
adalah
mikro
komputer chip tunggal yang dirancang secara
spesifik untuk aplikasi-aplikasi control bukan
untuk aplikasi-aplikasi serbaguna. Peranghkat
ini sering digunakan untuk kebutuhan control
tertentu seperti pada sebuah penggerak motor.
Mikrokontroler
sebagai
suatu
terobosan teknologi mikroprosesor dan
mikrokontroler, hadir memenuhi kebutuhan
pasar dan teknologi baru. Perbedaan antara
mikrokontroler dengan mikroprosesor lainnya
terletak pda perbandingan RAM dan ROM.
Pada mikro[rosesor perbandigan RAM-nya
besr, artinya program-program pengguna
disimopan dalam ruang RAM yang relative
besar, sedangkan rutin-rutin antarmuka
perangkat keras disimpan dalam ruang ROM
yang kecil. Sedangkan pada Mikrokontroler,
perbandingan ROM-nya yang besar, artinya
program control disimpan dalam ROM (bias
Masked ROM atau Flash PEROM) yang
ukurannya relative lebih besar, sedangkan
RAM digunakan sebagai tempat penyimpan
sementara, termasuk register-register yang
digunakan
pada
mikrokontroler
yang
bersangkutan. (Eko Putra, 2002).
2.3. Debu Vulkanik
Bencana akibat erupsi dan letusan
merapi menyebabkan situasi kedaruratan di
semua aspek kehidupan. Ketika meletus,
gunung merapi mengeluarkan partikel-partikel
yang berbahaya terutama partikel debu. Debu
adalah partikel yang dipancarkan atau
dihasilkan oleh proses alami maupun proses

mekanis. Debu vulkanik terdiri dari partikelpartikel batuan vulkanik terfragmentasi hal ini
terbentuk selama letusan gunung merapi.
Debu bervariasi dalam penampilan tergantung
pada jenis gunung merapi dan bentuk letusan.
Debu yang keluar dari gunung yang meletus
bisa merusak bangunan rumah penduduk
sekitar. Debu memiliki ciri-ciri seperti
bergerigi kecil potongan batuan, mineral dan
kaca vulkanik ukuran pasir dan lumpur.
III. METODE PENELITIAN
3.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras
Untuk realisasi alat pendeteksi debu
pada lingkungan gunung merapi ini
diperlukan beberapa perangkat keras sebagai
komponen utamanya. Perangkat keras utama
yang dibutuhkan sebagai pengendali utama
adalah sebuah mikrokontroler AT89S51.
Alasan menggunakan mikrokontroleradalah
karena mikrokontroler suatu alat elektronika
digital yang mempunyai masukan dan
keluaran serta kendali dengan program yang
bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus,
cara kerja mikrokontroler sebenarnya
membaca dan menulis data. Seperti halnya
komputer, mikrokontroler adalah alat yang
mengerjakan instruksi – instruksi yang
diterimanya.
Kebutuhan perangkat keras lainnya
adalah LCD. Layar LCD ini digunakan untuk
menampilkan sebuah karakter. Komponen
berikutnya adalah PCB, komponen ini
digunakan untuk meletakkan beberapa
komponen yang digunakan. Jika diperlukan
bisa juga menggunakan PCB lubang. Selain
komponen utama seperti mikrokontroler, layar
LCD, sensor cahaya, komponen elektronik
lain yang termasuk dalam kebutuhan
perangkat keras lainnya adalah trafo.
Membutuhkan satu trafo dalam pembuatan
alat pendeteksi debu ini yaitu trafo 300 mA.
Trafo 300 mA digunakan untuk menurunkan
tegangan listrik PLN dari 220 V AC menjadi
9 V AC. Tegangan bolak-balik ini kemudian
disearahkan dengan menggunakan 4 buah
dioda penyearah seri IN4002. Keluaran dari
dioda penyearah adalah merupakan tegangan
searah (DC) yang selanjutnya dimasukkan ke
regulator seri 7805.Keluaran dari seri 7805
adalah merupakan tegangan searah 5 volt
yang nantinya digunakan untuk mencatu
seluruh rangkaian pada alat.
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Komponen lainnya Led berfungsi
sebagai sumber cahaya dan photodioda
digunakan untuk menerima cahaya dari led.
Jika tidak ada pengunjung yang melewati
sensor cahaya maka intensitas cahaya yang
diterima oleh photodioda adalah tetap. Jika
ada pengunjung yang melewati sensor cahaya
maka intensitas cahaya yang diterima oleh
photodioda menjadi berkurang. Perubahan
intensitas ini menyebabkan perubahan
tegangan yang pada keluaran photodioda.
Sebuah Op-Amp (Operational Amplifier) seri
LM324 digunakan sebagai pembanding
tegangan, jika ada perubahan tegangan pada
masukan Op-Amp akan memicu 555 yang
difungsikan sebagai monostabil multivibrator.
Sebuah kabel power untuk menghubungkan
dengan sumber listrik dari PLN.

Up/Down digunakan untuk mengatur berapa
batas kadar debu yang berbahaya.
3.4. Diagram Alir Mikrokontroler
Diagram alir (flowchart) digunakan
untuk memudahkan dalam pembuatan listing
program mikrokontroler. Adapun diagram alir
dari mikrokontroler dapat dilihat pada gambar
2.

3.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Perangkat lunak tidak bisa dilepaskan
dalam proses perancangan sistem alat
pendeteksi debu di lingkungan gunung merapi
ini. Perangkat lunak yang digunakan untuk
membuat program ini menggunakan bahasa
pemrograman assembly. Kelebihan dari
bahasa pemrograman ini adalah perhitungan
timing bisa dilakukan dengan cukup cermat,
karena
masing-masing
perintah
yang
digunakan siklus eksekusinya jelas.
3.3. Diagram Blok
Agar
perancangan dan
dibuatlah sebuah
Diagram blok dari
gambar 1.

memudahkan
dalam
pembuatan alat maka
diagram blok sistem.
sistem dapat dilihat pada

Gambar 1. Diagram Blok Sistem
Penjelasan dari gambar 1 adalah sebagai
berikut. Debu masuk dibaca oleh Sensor.
Mikrokontroler AT89S51 digunakan untuk
mengetahui jumlah kadar debu yang ada
disekitar gunung merapi. Hasil perhitungan
kemudian ditampilkan ke layar LCD. Tombol

Gambar 2 Diagram Alat Pendeteksi Debu
Saat start (saklar on) maka akan
menginitial LCD 16x2 ada perintah LOOP
maka akan terjadi delay jika tombol ditekan
dan berfungsi untuk melakukan setting pada
program (batas aman dan tidak aman) lalu
membaca data ADC 0809 lalu mikrokontroler
juga mengaktifkan sensor, dalam hal ini
adalah LDR yang akan mendeteksi jumlah
atau tebal tipisnya partikel debu yang
melewati permukaan sensor dengan batasan
yang kita setting untuk menentukan batas
aman tidaknya debu dilakukan secara manual
terlebih dahulu baru dirubah menjadi data
range 1-100. Misal batas aman di range -40,
maka jika debu yang terbaca pada sensor lebih
dari 40 maka akan terbaca tidak aman.
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IV. Hasil dan Pembahasan
4.1. Board Mikrokontroler
Rangkaian ini merupakan sebuah
papan PCB(Printed Circuid Board) yang
terdapat IC (Integrated Circuit) mikrokontroler, pengubah fase dan regulator. Board
ini dipasang di atas papan mika yang
transparan yang dikemas untuk keseluruhan
perangkat elektronika. Board mikrokontroler
ini difungsikan sebagai pusat pengendalian
secara keseluruhan sistem kerja dari alat
pendeteksi debu di lingkungan gunung
merapi. IC yang digunakan sebagai pusat
pengendali
itu
adalah
mikrokontroler
AT89S51. Mikrokontroler AT89S51 ini yang
akan membaca masukan yang diberikan dari
sensor digunakan untuk mengatur pada awal
sebelum sistem bekerja sebagaimana yang
telah dikehendaki oleh pengguna. Kemudian
mikrokontroler AT89S51 mengirimkan data
yang akan ditampilkan ke LCD. Board ini
juga akan digunakan untuk interfacing atau
antarmuka dengan perangkat komputer dan
digunakan untuk pengendalian. Dalam board
ini terdapat beberapa pin terminal yang
digunakan untuk menghubungkan rangkaian
mikrokontroler ke dalam IC downloader. IC
downloader
menghubungkan
antara
mikrokontroler AT89S51 dengan USB bus
pada komputer. Program yang dibuat dari
perangkat komputer akan dikirimkan melalui
IC downloader yang sudah terhubung pada
perangkat komputer dan pin yang tersedia
pada board mikrokontroler.

LDR ini dilakukan dengan member arus 12
Volt.

Gambar 3. Pengujian Sensor
Tabel 1 pengujian sensor LDR dan di
beri teganagn 12 Volt DC.
Tabel 1 Hasil Pengujian Sensor LDR
Tegangan Keluaran Logika Keadaan
0V
0
Mati
12V
1
Hidup
Dari pengujian di atas menunjukkan bahwa
pada saat sensor di beri tegangan 12 Volt
pemancar akan mengirim sinyal, diproses
mikrokontroler
dan
apabila
LCD
menampilkan besar kadar dengan benar maka
rangkaian sensor LDR telah bekerja dengan
baik.
4.3. Pengujian Catu Daya
Pada pengujian catu daya ini di
lakukan dengan cara menghubungkan ke
multimeter untuk mengetahui berapa tegangan
yang di keluaran, jika catu daya mengeluarkan
tegangan kurang lebih 12volt maa catu daya
bekerja dengan baik.

4.2. Sensor LDR
Sensor LDR akan bekerja jika
mendapat suplay tegangan sebesar 12 volt
DC. Dimana tegangan 12 Volt DC
dihubungkan dengan konektor Vcc dan
ground pada sensor. Untuk konektor SIG
dapat dihubungkan dengan mikrokontroler.
Konektor SIG adalah sebagai control sensor
ini dalam pendeteksi objek sekaligus
pembacaan jarak obyek dengan sensor ini.
Program dapat mensetting sensor ini dengan
jarak yang ditentukan sesuai dengan ring
deteksi dari sensor LDR ini. Ketika sensor
diatur jaraknya maka dengan jarak yang telah
ditentukan sensor akan bekerja dalam
pendeteksi objek. Untuk pengujian sensor
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Tabel 2. Hasil Pengujian Catu Daya
Keterangan
Tidak diberi beban
Diberi beban

Keluaran
12.00 volt
12.00 volt

Hasil pengujian di atas, jika catu daya diberi
beban alat keluaran menjadi 12.00volt, hasil
ini sama dengan catu daya yang tidak diberi
beban tegangan yaitu 12.00volt.
4.4. Pengujian Akhir
Pada tahap ini dilakukan pengujian
alat secara keseluruhan dengan cara penguji
menghubungkan kabel ke sumber listrik untuk
menyalakan alat tersebut, sehingga tampilan
LCD menyala. Setelah itu penguji mengatur
set batas aman pada tombol up down yang ada
di rangkaian tersebut. Misalkan penguji pada
saat ini mengatur set batas aman nya 40%.
Penguji akan menguji alat tersebut
mengunakan debu atau abu gosok. Pengujian
alat dilakukan 3 kali berturut-turut. Untuk
dapat mengetahui cara kerja alat yang lebih
jelas dapat dilihat pada gambar 5 adalah
contoh pengujiannya.

V. KESIMPULAN
Hasil perancangan, analisa dan
pengujian alat pendeteksi debu yang telah
dibuat, maka dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Alat pendeteksi debu ini bekerja
menggunakan sensor LDR yang bekerja
sesuai batas aman yang ditentukan.
2. Buzzer yang digunakan, terbukti mampu
memberi
peringatan
bahwa
debu
berbahaya.
3. Alat pendeteksi debu ini bisa bekerja
dengan baik dan mendeteksi debu yang
berpartikel kecil.
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