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Kemacetan sering menjadi masalah yang sering 

dirisaukan oleh banyak orang. Pada kemacetan pengemudi 

pastinya selalu memainkan pedal gas dan pedal rem secara terus 

menerus. Dengan ini pengemudi mengalami pegal–pegal dan 

merasa tidak nyaman karena seringnya memainkan pedal gas 

dan rem pada saat kondisi macet. Untuk masalah  tersebut  

penulis membuat penelitian terhadap pengendalian pegal gas dan 

rem menggunakan metode kendali on/off. Pada penelitian ini ada 

dua hal yang dikendalikan yaitu gas dan pengereman. 

Pengereman maupun gas dikendalikan menggunakan kendali 

on/off. Prinsip kerja dari perancangan sistem kendali ini adalah 

gas on dan pengereman off atau sebaliknya yaitu gas off dan 

pengereman on. Dari perancangan sistem kendali tersebut 

kemudian diimplementasikan pada mobil listrik. Sensor yang 

digunakan dalam penelitian adalah sensor ultrasonik untuk 

pengukuran jarak mobil terhadap benda penghalang yang 

berada di depan mobil. Hasil pengukuran sensor digunakan 

untuk pengendalian dimana masukan pengendalian adalah error. 

Error dihasilkan dari set point dikurangi dengan hasil 

pengukuran sensor. Keluaran sistem kendali adalah putaran 

servo yang menggerakan pedal rem dan tegangan untuk 

mengatur gas. Hasil dari implementasi sistem kendali memiliki 

tingkat kegagalan sebesar 1.25%. Sensor ultrasonik yang 

digunakan memiliki tingkat akurasi sebesar 99%. 

 

 

Kata kumci—sensor ultrasonik; mobil listrik; servo; 

tegangan; mikrokontroler 

I. PENDAHULUAN 

Kemacetan lalu lintas di jalan raya dapat terjadi dimana 

saja. Kemacetan dapat diartikan sebagai keadaan tersendatnya 

atau terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya 

jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan.  Kasus kemacetan 

dapat mengakibatkan kondisi mental pengemudi menjadi 

buruk, stres dan tidak fokus karena kelelahan.  Hal ini dapat 

membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang berakibat 

pada kecelakaan. Badan Pusat statistik mencatat bahwa jumlah 

kecelakaan di Indonesia masih sangat besar; pada tahun 2010 

mencapai 66.5 ribu kasus, tahun 2011 sebanyak 108.7 ribu 

kasus kecelakaan, dan pada tahun 2012 mencapai 117.9 ribu 

kecelakaan. Karena itu dipandang perlu ditemukan teknologi 

tepat guna yang dapat meringankan beban pengemudi dalam 

mengendalikan kendaraan. 

Susanto dkk. menggunakan sensor ultrasonik untuk 

memudahkan pengemudi memarkirkan mobilnya [3]. 

Khumaedi dkk, meneliti pengereman secara elektris pada 

mobil listrik [4]. Begitu juga yang dilakukan oleh Satrya, yaitu 

pengereman mobil dengan menggunakan fuzzy lnferensi 

system [5].   Sedangkan perilaku pengemudi dalam berkendara 

dapat dikatakan sama dengan perilaku on dan off; yaitu 

pengemudi mulai menginjak pegal gas untuk melaju (on), dan 

berhenti ketika mobil yang dikendarainya telah mendekati 

mobil yang berada di depan (off).  Sistem kendali on/off sudah 

banyak diterapkan pada berbagai macam perangkat; seperti 

strika, pemanas air, dan lainnya. Oleh sebab itu, maka system 

kendali gas dan rem pada mobil listrik dengan metode on/off 

saat terjadi kemacetan dipandang perlu dilakukan penelitian.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik terdiri dari bagian pengirim yaitu 
transmitter dan bagian penerima yaitu receiver. Sensor 
ultrasonik memancarkan gelombang ultrasonik dengan 
frekuensi diatas 20 kHz. Gelombang ultrasonik dipancarkan 
melalui transmiter yang kemudian dipantulkan pada objek 
padat yang berada di depan. Sinyal yang berhasil dipantulkan 
diterima oleh bagian receiver dari sensor ultrasonik [5]. Sinyal 
yang dikirim pada transmitter yaitu sinyal dengan bentuk 
sinusoidal. Pada umumnya sinyal yang dikirimkan memiliki 
frekuensi sebesar 40 kHz – 400 kHz. Struktur pengirim dan 
penerima sensor ultrasonik terdiri dari kristral piezoelectric 
dengan penghubung yang berbentuk mekanik jangkar. 
Piezoelectric kemudian dihubungkan pada diafragma yang 
bergetar. Plat logam memberikan tegangan kerja bolak – balik 
yang membentuk frekuensi sebesar 40 kHz sampai dengan 
400kHz [5][6]. 

B. Motor Servo 

Motor servo adalah motor yang memiliki pergerakan rotor 
dengan sudut 180°. Motor servo dapat begerak searah jarum 
jam dan berlawanan jarum jam. Rotor dapat dijalankan dengan 
memberikan sinyal duty cycle PWM pada pin kendalinya. 
Motor servo biasanya memiliki 3 kabel yaitu kabel daya untuk 
memberikan potensial positif, kabel ground untuk memberikan 
potensial negatif, dan kabel pengendali rotor. Warna kabel 
motor servo yang biasa digunakan adalah merah untuk VCC, 
hitam untuk ground, dan kuning atau putih untuk kabel 
pengendali. Motor servo terdiri dari motor DC, rangkaian gear,  
potensiometer, dan rangkaian pengendali. Batas sudut putaran 
servo ditentukan oleh sebuah potensiometer yang ada di dalam 
servo. Sudut pergerakan sumbu rotor motor servo dikendalikan 
dengan memberikan sinyal pulsa dari kabel pengendali [7]. 



C. Arduino 

     Arduino adalah sebuah microcontroller yang sering 
digunakan pada kalangan engineer untuk dijadikan sebagai 
otak sistem pengendali. Arduino bersifat open-source 
hardware yang artinya dapat dikembangkan dengan mudah 
oleh pengembang. Arduino berasal dari keluarga ATMega.. 
Arduino dapat dimainkan dengan perangkat lunak dengan 
berbagai sistem operasi yang menggunakan bahasa 
pemograman C [8]. 

D. Mobil Listrik Kaliurang Unisi 

Mobil Listrik Kaliurang Unisi (gambar 1) adalah nama dari 

mobil listrik yang telah diciptakan pada 2013 lalu. Dimensi 

mobil; panjang rangka sekitar 1.9 meter, lebar 1.4 meter, lebar 

rangka utama 0.52 meter dan tinggi 1.2 meter. Komponen daya 

yang digunakan untuk menggerakan mobil adalah baterai tipe 

GS-NS60 dengan tegangan yaitu 12 volt, aliran arus 45 Ah. 

Bobot mobil adalah 150 kg. Sistem kemudi yang diadopsi 

adalah rack dan pinion dengan roda motor metic. Motor yang 

digunakan adalah BLDC 1 kW dan motor pada roda belakang 

menggunakan differential elektronika. 

 

Gambar 1 Mobil Listrik yang Digunakan Dalam Penelitian 

 

E. Kendali On/Off 

Sistem kendali on/off adalah sistem kendali yang bekerja 

apabila kondisi response berada di bawah setpoint dan 

melebihi toleransi yang telah diperbolehkan maka sistem on. 

Jika kondisi response berada diatas setpoint dan telah melebihi 

batas toleransi yang diperbolehkan maka sistem off. Sistem 

kendali ini bekerja secara terus menerus yaitu on dan off . 

Hysteresis digunakan untuk mencegah kondisi pengendalian 

berada pada keadaan on dan berganti secara cepat ke keadaan 

off [10]. Untuk lebih jelas dapat dihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Grafik Kendali On/Off 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Perancangan Sistem 
 

  

Gambar 3 Ilustrasi Perancangan pada Mobil 

        Hardware yang digunakan untuk merancang sistem 
kendali on/off  pada mobil listrik kaliurang unisi UII yaitu 
arduino, sensor ultrasonik, bluetooth HC - 05 dan servo.  
Sensor ultrasonik dimanfaatkan untuk pengambilan data 
secara diskrit yang dijadikan masukan pengendalian. 
Parameter dari sensor ultrasonik adalah jarak antara mobil 
dengan benda yang ada di depannya. (lihat gambar 3 di atas). 

 
B. Perancangan Sistem Gas 

Perancangan pada pedal gas sistem dibangun dari 

pembacaan sensor ultrasonik. Hasil pengukuran sensor 

ultrasonik digunakan untuk mengurangi referensi jarak yang 

telah ditetapkan.  Hasil pengurangan tersebut adalah selisih 

(error) yang digunakan sebagai masukan kontroler. Keluaran 

kontroler adalah tegangan 0 - 3 volt dimana tegangan ini, 

digunakan untuk menggerakan motor DC mobil listrik melalui 

speed control. Diagram blok perancangan sistem pedal gas 

pada Gambar 4. 

 
Gambar 3 Diagram Blok Sistem Gas 

 

C. Perancangan Sistem Pengereman 

Perancangan sistem pedal rem dibangun dari 

pembacaan sensor ultrasonik. Hasil pengukuran sensor 

ultrasonik digunakan untuk mengurangi referensi jarak yang 

telah ditetapkan, dan akan menghasilkan  selisih (error) yang 

digunakan sebagai masukan kontroler. Keluarannya adalah 

pulsa yang akan menggerakkan servo dimana putaran servo  

menggerakkan pedal rem. Diagram perancangan pedal rem 

dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini. 



 

Gambar 4 Diagram Blok Sistem Pengereman 

 

 

GAMBAR 5 PERANCNGAN PADA PEDAL REM 

D. Perancangan Kendali 

Perancangan kendali dilakukan dari referensi jarak, 

dikurangi dengan jarak yang telah diukur oleh sensor 

ultrasonik dan akan menghasilkan error.  Pada saat mobil 

berada pada referensi jarak, maka errornya nol.  Sehingga 

pedal gas dan pedal rem tidak mendapat sinyal kendali dari 

kontroler; artinya mobil tidak mengalami gas dan pengereman. 

Keadaan gas akan on ketika errornya negatif dan gas off ketika 

nilai errornya positif. Sedangkan pengereman adalah 

kebalikan dari gas, bila error yang diukur negatif maka pegal 

rem off dan mulai on ketika error telah berubah ke nilai positif. 

 
Gambar 6  Diagram Blok Kendali 

 

a. Perancangan Kendali On/Off 

 

Gambar 7 Simbol Perancngan Sistem Kendali On/Off 

 

Perancangan sistem kendali on/off pada sistem gas dan 

rem, memiliki prinsip kerja sebagai berikut : 

 ketika jarak yang diukur lebih besar dari set point 

maka errornya negatif kemudian aksi kendali yang 

dilakukan adalah sistem gas memiliki logika 

tinggi(on) dan sistem pengereman memiliki logika 

rendah(off).  

 Ketika jarak yang diukur lebih rendah dari set point 

maka errornya positif kemudian aksi kendali yang 

dilakukan adalah sistem pengereman memiliki logika 

tinggi(on) dan sistem gas memiliki logika 

rendah(off). 

Sitem gas dibagi menjadi beberapa kondisi on. 

 Keadaan on dengan kecepatan satu pada tegangan 1.6 

volt 

 Keadaan on dengan kecepatan dua pada tegangan 1.9 

volt 

 Keadaan on dengan kecepatan tiga pada tegangan 2,4 

volt 

 

E. Pengujian Sistem Kendali 

Pengujian sistem kendali meliputi: 

1. Pengujian sensor ultrasonik 

a. Terhadap jarak yang sebenarnya 

b. Terhadap range secara vertikal dan horizontal 

2. Pengujian sistem kendali 

a. Terhadap kecepatan satu 

b. Terhadap kecepatan dua 

c. Terhadap kecepatan tiga 

d. Response sistem kendali ketika diluar range 

3. Pengujian sistem kendali terhadap reability 

4. Pengaruh penambahan berat beban (𝑘𝑔) dan jarak 

(𝑐𝑚) 

IV HASIL DAN ANALISIS 

A. Pengujian Sensor Ultrasonik Terhadap Jarak yang 

Sebenarnya 



Pada pengujian sensor ultrasonik terhadap jarak yang 

sebenarnya dilakukan sebagai berikut: Tinggi sensor dengan 

tanah adalah 53 cm; Benda penghalang berbentuk persegi 

panjang ukuran 1.5m x 1.5m x 5cm dengan permukaan datar; 

Benda penghalang digeser menjauhi sensor dengan interval 2, 

5, dan 20 cm. 

 

Gambar 9  Ilustrasi pengujian Sensor Ultrasonik Terhadap Jarak 

yang Sebenarnya 

 

Pada pengujian sensor ultrasonik terhadap jarak yang 

sebenarnya memiliki offset 3 𝑐𝑚 dengan error (%) rata-rata 

kurang dari 1%.  Sedangkan area range secara vertikalnya 

sebasar 41,6o dan area range  horizontal sebesar 55,84o  

 

B. Pengujian Sistem Kendali 

Pengujian Sistem Kendali dilakukan dengan 

menjalankan mobil pada jarak 160 cm, 190 cm, 220 cm, 250 

cm dan dengan beban berat 0 (nol) kg atau hanya berat mobil 

saja tanpa penumpang.  Langkah-langkah pengujiannya adalah 

sebagai berikut : 

 Pengujian dilakukan, terlebih dahulu mengukur jarak 

sesuai yang telah ditetapkan; yaitu pada jarak 160 𝑐𝑚. 

Sebelum mengukur jarak yang telah ditetapkan mula-

mula menempatkan salah satu papan triplek (papan-

1) berdiri tegak tepat menempel pada bagian depan 

mobil; yaitu persis menempel tegak lurus pada sensor 

ultrasonik.  

 Setelah papan-1 berdiri tegak, kemudian berikutnya 

menempatkan papan triplek yang lain (papan-2) pada 

titik sejauh 160 𝑐𝑚 diukur dengan menggunakan 

meteran.  

 Setelah kedua papan triplek (papan-1 dan papan-2) 

terpasang sejauh jarak yang diinginkan, baru 

kemudian sistem diaktifkan. 

 Setelah sistem diaktifkan langkah selanjutnya adalah 

menarik papan triplek (papan-1) ke arah papan-2.   

 Setelah papan-1 ditarik lepas dan membiarkan mobil 

bergerak maju mendekati papan-2 hingga berhenti.    

 Kemudian mengukur berapa jarak dan kecepatan 

(rpm) yang telah direkam pada serial monitor arduino 

di laptop.   

 

Gambar 10  Ilustrasi pengujian Sistem Kendali 

Grafik dari hasil pengujian pada mobil listrik yang telah 

dirancang menggunakan sistem pengendalian dapat dilihat 

pada Gambar 11, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa 

hubungan input-outputnya sama seperti sistem kendali yang 

telah dirancang pada BAB tiga yaitu hasil implementasi 

perancangan kendali sesuai dengan hasil perancangan pada 

perencanaan. 

 

 

 

Gambar 11   Grafik sinyal Input, Output dan Kecepatan satu 

Pada Gambar 11 grafik input adalah error yang 

dihasilkan dari pengurangan antara set point dengan jarak yang 

diukur oleh sensor.  Grafik input kendali tersebut adalah sinyal 

kendali atau masukan yang digunakan pada proses 

pengendalian.  Pada grafik terlihat error memiliki 2 kondisi 

yaitu kondisi positif dan kondisi negatif, lihat pada Gambar 12 

di bawah ini :  



 

Gambar  12   Diagram Blok Hubungan Input-Output Sistem Kendali 

Ketika input kendali error negatif, maka aksi kendali 

yang dilakukan adalah kondisi rem berada pada keadaan off 

dan gas berada pada kondisi on pada tingkat kecepatan satu.  

Kondisi gas pada kecepatan satu adalah pada rentang jarak 

diatas 130 𝑐𝑚 sampai dengan kurang dari 170 𝑐𝑚.  Pengujian 

mobil dilakukan hanya sekali jalan dari jarak yang telah 

ditentukan yaitu 160 𝑐𝑚.  Mobil mulai bergerak dengan error 

lebih dari (-5) 𝑐𝑚, yaitu pada jarak pengukuran sensor di 136 

𝑐𝑚, dan sensor mengukur pada jarak terjauh adalah 150 𝑐𝑚.  

Sedangkan pengujian pada jarak 190 cm, mobil mengalami 

perubahan kecepatan dari kondisi kecepatan satu ke kecepatan 

dua, yaitu pada rentang jarak lebih dari 170 𝑐𝑚 sampai dengan 

kurang dari 210 𝑐𝑚. Mobil mulai bergerak pada jarak 

pengukuran sensor di 137 𝑐𝑚, sensor mengukur pada jarak 

terjauh sebesar 185 𝑐𝑚.  Pengujian pada jarak 250 cm kondisi 

gas berada pada kondisi on pada tingkat kecepatan satu 

kemudian naik menjadi ke tingkat kecepatan dua dan tingkat 

kecepatan tiga semua tejadi hanya beberapa detik. Dimana 

kondisi gas pada kecepatan tiga adalah pada rentang jarak lebih 

dari 210 𝑐𝑚 sampai dengan kurang dari 250 𝑐𝑚. Pengujian 

mobil dilakukan hanya sekali jalan dari jarak yang telah 

ditentukan yaitu 250 𝑐𝑚. Mobil mulai bergerak pada jarak 

pengukuran sensor di 136 𝑐𝑚, pengukuran sensor pada jarak 

terjauh adalah 222 𝑐𝑚. Selanjutnya pengujian pada jarak 310 

cm kondisi gas tidak bekerja dikarenakan dari perancangan 

sistem range maksimum jarak adalah kurang dari 250 𝑐𝑚. 

 

C. Pengujian Sistem Kendali Terhadap Reability 

Pengujian sistem kendali terhadap reability pada jarak 

160 cm, 190 cm, 220 cm, 250 cm dan dengan beban berat 0 

(nol) kg atau hanya berat mobil saja tanpa penumpang.  

Kemudian berikutnya dengan berat mobil ditambah beban 40 

kg, 60 kg, 80 kg.  Rancangan Sistem Kendali gas dan rem yang 

diimplementasikan pada mobil listrik Kaliurang Unisi, telah 

sesuai dengan rancangan yang direncanakan. Seluruh 

pengujian hasilnya baik, kecuali satu dari 80 kali pengujuan  

atau 1,25% tidak baik. 

D. Pengaruh Berat Beban dan Jarak Terhadap Sistem 

Pengendalian 

Pengujian sistem pada jarak 160 cm, 190 cm, 220 cm, 

250 cm dan dengan beban berat 0 (nol) kg atau hanya berat 

mobil saja tanpa penumpang, dan dengan memberi beban berat 

40 kg, 60 kg, 80 kg hasilnya menunjukkan, bahwa makin 

bertambah berat beban maka sisa  jarak antara mobil dengan 

benda penghalang makin pendek.  Demikan pula pengaruh 

jarak terhadap Sistem Kendali pengereman menujukkan, 

bahwa makin jauh jarak mobil maka mobil berhenti makin 

dekat dengan benda penghalang.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini : 

Tabel 1 Pengaruh Berat Beban (kg) Terhadap Sistem 

Pengendalian 

 Rata-rata 

Pengereman 

Rata-rata 

Pengereman 

Rata-rata 

Pengereman 

Rata-rata 

Pengereman 

Berat 

(𝑘𝑔)/Jarak 

(𝑐𝑚) 

0 𝑘𝑔 40 𝑘𝑔 60 𝑘𝑔 80 𝑘𝑔 

160 𝑐𝑚 18 20 42 38 

190 𝑐𝑚 14 9 39 59 

220 𝑐𝑚 9 20 24 40 

250 𝑐𝑚 15 25 40 81 

Total 14 18,5 36 54,5 

 

 
Gambar 13 Grafik Rata–rata Pengereman 

Pada Gambar 13 terlihat bahwa response pengereman 

mengalami kenaikan ketika jarak awal semakin jauh, hal 

tersebut dikarenakan adanya perubahan kecepatan pada mobil 

yaitu kecepatan satu, kecepatan dua, dan kecepatan tiga. 

Kecepatan satu berada pada jarak diatas 130 cm dan kurang 

dari 170 cm, kecepatan dua berada pada jarak diatas 170 cm 

dan kurang dari 210 cm dan kecepatan tiga berada pada jarak 

diatas 210 cm dan kurang dari 250 cm. Perpindahan kecepatan 

dilakukan secara otomatis. Pengereman mulai bekerja pada 

jarak 124 cm. Adanya pengaruh terhadap response 

pengereman ketika berat mobil ditambah namun tidak begitu 

besar. 

 

 

 

 

 

 



V KESIMPULAN  

Bagian ini memuat kesimpulan-kesimpulan dari proses 

perancangan, implementasi, terutama pada analisis kerja 

sistem. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Akurasi pengukuran sensor ultrasonik terhadap jarak 

yang sesungguhnya memiliki keakuratan sebesar 

99%, dengan catatan pengukuran sensor ultrasonik 

memiliki offset sebesar 3 𝑐𝑚 terhadap jarak yang 

sesungguhnya. 

2. Reability dari sistem kendali yang telah 

diimplementasikan pada mobil listrik memiliki 

persentasi kegagalan yang rendah yaitu 1,25 %.  

3. Adanya pengaruh terhadap response  sistem kendali 

ketika ditambahkan beban (𝑘𝑔) pada mobil, semakin 

berat (𝑘𝑔) yang ditambahkan semakin mempengaruhi 

pada berhentinya mobil. 

4. Adanya pengaruh terhadap response sistem kendali 

ketika jarak semakin jauh maka jarak pengereman 

semakin jauh sehingga jarak berhentinya mobil 

terhadap papan penghalang semakin dekat, ini 

dikarenakan adanya penambahan kecepatan pada 

desain sitem kendali, yaitu kecepatan satu, kecepatan 

dua, dan kecepatan tiga. 
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