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ABSTRAK 

Angin dalam kehidupan sehari-hari dapat bermanfaat dan juga dapat 

merugikan. Angin yang tenang sesuai dengan ambang batas aman dapat 

bermanfaat, sebaliknya angin yang terlalu cepat dapat merugikan manusia. Batas 

ambang angin yang aman adalah dibawah 17 m/s. Kecepatan angin ini dapat di 

ukur dengan menggunakan anemometer. Anemometer adalah alat yang berfungsi 

untuk mengukur nilai kecepatan angin. Anemometer jenis cup adalah yang paling 

banyak digunakan, selain karena teknik pembuatan yang mudah, anemometer 

jenis cup juga mudah untuk digunakan. Sedangkan untuk mengetahui arah angin 

yang melaju, dapat digunakan alat ukur yang bernama Windvane. 

Alat pengukur arah dan kecepatan angin yang telah penulis rancang dan buat 

dicetak dengan menggunakan 3D printer. Penggunaan 3D printer bertujuan untuk 

mendapatkan hasil dimensi alat yang akurat, karena alat yang dirancang 

membutuhkan akurasi yang detail. Hasil pengukuran alat ditampilkan pada LCD 

2x16 berupa nilai kecepatan angin dan arah angin melaju. Nilai kecepatan angin 

ditampilkan dalam satuan m/s, sedangkan untuk arah angin ditampilkan berupa 8 

arah mata angin. 

Pembuatan alat pengukur kecepatan dan arah angin diharapkan dapat membuat 

alat pengukur kecepatan dan arah angin dengan biaya yang lebih efisien dan dapat 

digunakan pada kehidupan sehari-hari. Pengambilan data dari alat ini masih 

berupa skala lab dengan sumber angin berupa kipas angin. Pada kecepatan rendah 

hasil yang tampil sebesar 7,48 m/s, pada kecepatan sedang hasil yang ditampilkan 

sebesar 9,36 m/s, sedangkan pada kecepatan tinggi didapatkan hasil pengukuran 

sebesar 10,24 m/s. 

 

Kata kunci : Angin, Anemometer, Windvane, Arduino, Sensor Enkoder. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi 

bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin 

bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. 

Secara umum, pengertian angin adalah udara yang bergerak. 

Angin sangat penting perannya dalam kehidupan manusia sehari – hari, 

akan tetapi angin juga dapat bersfiat destructive apabila kecepatannya telah 

melampui batas ambang yang di tentukan. Kerusakan yang diakibatkan oleh 

kecepatan angin yang melampui batas sangatlah merugikan. Misalkan saja, 

dapat merobohkan pohon serta tiang listrik di jalan yang dapat merugikan. 

Untuk mengetahui tingkat kecepatan angin, diperlukan sebuah perangkat 

bernama anemometer.  

Anemometer adalah sebuah alat ukur kecepatan aliran angin pada suatu 

wilayah. Umumnya anemometer bersifat portable dan kecil, sehingga 

memudahkan manusia untuk melakukan pengukuran pada sebuah wilayah 

pada saat itu. Untuk dapat mengetahui kondisi dan profil kecepatan angin pada 

sebuah wilayah di waktu tertentu dibutuhkan sebuah perangkat ukut angin 

yang dapat melakukan pencatatan nilai kecepatan angin secara berkala dari 

waktu ke waktu, sehingga bencana yang diakibatkan oleh angin dapat 

dideteksi dan diprediksi sejak dini.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_udara


[Type text] ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA [Type text] 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ALAT... GADANG WICAKSONO 

Pada masa sekarang, anemometer sudah tersedia dalam mode analog dan 

digital. Anemometer digital hanya dapat melakukan pengukuran kecepatan 

angin. Untuk arah anginnya, anemometer digital tidak dapat melakukan 

pengukuran arah angin, dikarenakan bentuknya yang portable anemometer 

digital tidak memiliki wind vane, yaitu alat untuk mengukur arah angin. 

Harga anemometer digital tidaklah murah, untuk itu penulis membuat alat 

pengukur kecepatan serta arah angin dengan biaya yang relative lebih murah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang alat pengukur kecepatan dan arah angin? 

2. Bagaimana kestabilan alat dalam melakukan pengukuaran? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah tidak menyimpang dari tujuan maka perlu dilakukan 

pendekatan pendekatan sebagai berikut : 

1. Pengukuran kecepatan angin dilakukan dengan menggunakan skala 

lab. 

2. Alat yang dibuat berupa prototipe. 

 

1.4 Tujuan 

1. Merancang alat pengukur kecepatan dan arah angin. 

2. Mengetahui kestabilan alat dalam melakukan pengkuran. 
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1.5  Manfaat 

Manfaat dari dibuatnya alat ini adalah dapat membuat anemometer 

sederhana dengan biaya yang lebih murah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Angin 

Angin adalah udara yang bergerak akibat rotasi bumi dan perbedaan 

tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara 

tinggi ke bertekanan udara rendah. Ada 3 hal yang penting menyangkut 

sifat angin yaitu : kekuatan angin, arah angin, dan kecepatan angin. 

Kecepatan angin adalah jarak tempuh angin atau pergerakan udara per 

satuan waktu dan dinyatakan dalam satuan meter meter per detik (m/s), 

kilometer per jam (km/h), dan mil per jam (mi/h). kecepatan angin 

bervariasi dengan ketinggian dari permukaan tanah, sehingga dikenal 

adanya profile angin, dimana makin tinggi gerakan angin makin cepat.  

 

2.2 Anemometer 

Anemometer adalah akat ukur yang digunakan untuk mengukur atau 

menentukan kecepatan angin. Jenis anemometer yang biasa digunakan 

adalah anemometer mangkok dan baling-baling. Anemometer sendiri 

terdiri dari banyak jenis, diantaranya adalah : 

2.2.1 Cup anemometer 

Anemometer ini paling umum dan sering digunakan dikarenakan 

cara pembuatan yang mudah dan sederhana. 
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Gambar 2.1 Cup anemometer. 

2.2.2 Windmill anemometer. 

Anemometer ini berbentuk kincir angin atau baling-baling 

berbentuk panjang vertikal. Dalam kasus di mana arah 

pergerakkan angin selalu sama, seperti dalam poros ventilasi 

tambang dan bangunan misalnya, baling-baling angin, yang 

dikenal sebagai meter air dapat memberikan hasil yang paling 

memuaskan. 

 

Gambar 2.2 Windmill anemometer. 

2.2.3 Hot wire anemometer. 

Anemometers ini memakai kawat halus yang dipanaskan. Udara 

akan mengalir melewati kawat yang mempunyai efek pendinginan 
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terhadap kawat. Hot-wire Anemometer mempunyai frekuensi 

respon yang amat tinggi serta resolusi spasial yang baik jika 

dibandingkan metode pengukuran lainnya. 

 

Gambar 2.3 Hot wire anemometer. 

2.2.4 Laser doppler anemometer. 

Anemometer jenis ini memakai sinar cahaya berasal dari laser 

yang terbagi menjadi dua balok. Anemometer jenis ini dipakai 

untuk menghitung kecepatan partikel udara yang berada di sekitar 

anemometer. 

 

Gambar 2.4 Laser doppler anemometer. 
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2.2.5 Sonic anemometer. 

Sonic Anemometer dikembangkan pertama kali tahun 1950. 

Anemometer jenis ini memakai gelombang suara ultrasonik 

punuk mengukur kecepatan angin. 

 

Gambar 2.5 Sonic anemometer. 

 

2.2.6 Acoustic resonance anemometers. 

Anemometer jenis ini diciptakan oleh Dr Savvas Kapartis serta 

dipatenkan oleh FT Teknologi tahun 2000. Anemometers sonic 

konvensional bergantung kepada waktu pengukuran penerbangan. 
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Gambar 2.6 Acoustic Resonance Anemometer. 

 

2.2.7 Ping pong ball anemometer. 

Alat ini dirancang berdasarkan bola ping pong yang menempel 

pada string. sewaktu angin bertiup, ia menekan serta 

menggerakkan bola, karena bola ping-pong sangat ringan, maka 

bola ping-pong bisa bergerak dengan mudah walaupun angin 

yang bertiup sangat kecil. 

 

Gambar 2.7 Ping pong ball anemometer. 
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2.3 Windvane 

Windvane adalah alat untuk mengkur arah angin. Alat ini banyak 

digunakan karena cara membuat yang sederhana. Biasanya windvane yang 

banyak terdapat pada rumah berupa plat seng yang berbentuk + (tele). 

 

Gambar 2.8 Windvane. 

2.4 Sensor Photodioda 

Photodioda adalah suatu jenis dioda yang resistansinya berubah-ubah 

kalau cahaya yang jatuh pada dioda berubah-ubah intensitas nya. Dalam 

gelap nilai tahanannya sangat besar hingga praktis tidak ada arus yang 

mengalir. Semakin kuat cahaya yang jatuh pada dioda maka makin kecil 

nilai tahanannya, sehingga arus yang mengalir semakin besar. Jika 

photodioda persambungan p-n bertegangan balik disinari, maka arus akan 

berubah secara linier dengan kenaikan fluks cahaya yang dikenakan pada 

persambungan tersebut. 

Prinsip kerja photodioda : 

 Cahaya yang diserap oleh photodioda. 

 Terjadinya pergeseran foton. 



[Type text] ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA [Type text] 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ALAT... GADANG WICAKSONO 

 Menghasilkan pasangan electron-hole dikedua sisi. 

 Elektron menuju [+] sumber  & hole menuju [-] sumber. 

 Sehingga arus akan mengalir di dalam rangkaian. 

 

 

Gambar 2.9 Sensor photodioda. 

 

 

Gambar 2.10 Rangkaian sensor photodioda sederhana. 

 

2.5 Arduino Nano 

Prototype alat ini menggunakan arduino nano sebagai prosesor atau 

tempat olah data. Pemilihan arduino nano sendiri karena dimensi dari 
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arduino nano kecil, sehingga dimensi dari alat yang digunakan tidaklah 

teralu besar, selain itu harga dari arduino nano ini tidak terlalu mahal. 

Berikut tabel spesifikasi arduino nano : 

Tabel 2.1 spesifikasi arduino nano. 

Mikrokontroler Atmel Atmega168 atau Atmega 328 

Tegangan operasi 5V 

Input Voltage (disarankan) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Pin Digital I/O 14 (6 pin digunakan sebagai output PWM) 

Oin Output Analog 8 

Arus DC per pin I/O 40 mA 

Flash memory 

16KB (ATmega168) atau 32KB (ATmega328)2KB digunakan 

oleh bootloader 

Sram 1KB (ATmega168) atau 2KB (Atmega328) 

EEPROM 512byte (ATmega168) atau 1KB (Atmega328) 

Clock speed 16MHz 

ukuran (dimensi) 1.85cm x 4.3cm 

 

 

Gambar 2.11 Penampang dimensi dan port arduino nano. 
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2.6 Rotari Enkoder dan Sensor Phototransistor 

Rotari enkoder adalah device elektromekanik yang dapat memonitor 

gerakan dan posisi. Rotari enkoder umumnya menggunakan sensor optik 

untuk menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, 

posisi, dan arah. Sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar dapat 

diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotari enkoder untuk 

diteruskan oleh rangkaian kendali. Rotari enkoder umumnya digunakan 

pada pengendalian robot, motor drive, dan alat lainnya. 

Rotari enkoder tersusun dari suatu piringan tipis yang memiliki lubang-

lubang pada bagian lingkaran piringan. LED ditempatkan pada salah satu 

sisi piringan sehingga cahaya akan menuju ke piringan. Di sisi yang lain 

suatu photo-transistor diletakkan sehingga photo-transistor ini dapat 

mendeteksi cahaya dari LED yang berseberangan. Piringan tipis tadi 

dikopel dengan poros motor, atau device berputar lainnya yang ingin kita 

ketahui posisinya, sehingga ketika motor berputar piringan juga akan ikut 

berputar. Apabila posisi piringan mengakibatkan cahaya dari LED dapat 

mencapai photo-transistor melalui lubang-lubang yang ada, maka photo-

transistor akan mengalami saturasi dan akan menghasilkan suatu pulsa 

gelombang persegi. Gambar 2.3 menunjukkan bagan skematik sederhana 

dari rotari enkoder. Semakin banyak deretan pulsa yang dihasilkan pada 

satu putaran menentukan akurasi rotari enkoder tersebut, akibatnya 

semakin banyak jumlah lubang yang dapat dibuat pada piringan 

menentukan akurasi rotari enkoder tersebut. 
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Gambar 2.12 Bagian dari rotari enkoder. 

 

 

Gambar 2.13 Rangkaian rotari enkoder dan sensor phototransistor. 

 

2.7 LCD 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah modul display atau penampil 

yang paling banyak digunakan. Pada sistem ini digunakan LCD 16x2 tipe 

M1632. LCD ini banyak digunakan karena memiliki beberapa fitur, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 
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 Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. 

 Mempunyai 192 karakter tersimpan. 

 Terdapat karakter generator terprogram. 

 Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

 Dilengkapi dengan back light. 

Pada sistem ini menggunakan rangkaian LCD i2c, karena dapat 

menghemat port pada arduino.  

 

Gambar 2.14 LCD 16x2. 

 

Gambar 2.15 Skema rangkaian I2C LCD ke arduino. 

 

 



[Type text] ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA [Type text] 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ALAT... GADANG WICAKSONO 

2.8 Arduino Software (IDE) 

Arduino software integrated development environment adalah sebuah 

software yang digunakan untuk menulis program, meng-compile menjadi 

kode biner, dan menguplod ke dalam mikrokontroler. Aplikasi ini 

menggunakan bahasa c yang sudah di enchan. Aplikasi ini relatif lebih 

mudah digunakan daripada aplikasi compile lainnya karena didalam 

arduino software ide sudah terdapat banyak library yang siap digunakan. 

 

Gambar 2.16 Tampilan utama arduino ide. 

 

 

 

 

 

 



[Type text] ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA [Type text] 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ALAT... GADANG WICAKSONO 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai 

sebagai berikut: 

Waktu  : April 2016 - Juni 2016 

Tempat  : Laboratorium Robotika Medis, Fakultas Sains dan Teknologi,  

Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo Surabaya 

 

3.2 Alat Dan Bahan 

 3.2.1 Alat 

 1. Multimeter 

 2. Solder 

 3. Catu Daya 

 3.2.2 Bahan  

1. PCB   

2. Timah   

3. Kabel   

4. Arduino 

5. Downloader arduino 

6. Konektor 

7. LCD 
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8. Rangkaian power supply 

9. Rangkaian sensor photodioda 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan pada penulisan ini terdiri dari beberapa 

tahap, tahapan tersebut adalah: 

1. Tahap Persiapan 

2. Tahap Pembuatan Alat 

3. Tahap Pengujian Sistem 

4. Analisis Data 

Untuk lebih jelasnya, berikut grafik tahapan prosedur penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Proses Penelitian. 

 

 

 

Tahap Persiapan 

Tahap Pembuatan Alat 

Tahap Pengujian Sistem 

Analisis Data 

Tidak Sesuai 

**  

Alat Siap Pakai 

Sesuai * 

Perbaikan Sistem 
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Keterangan: 

* Sesuai artinya telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

** Tidak sesuai artinya tidak memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. 

 

3.4 Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam melakukan penelitian, pada 

tahap ini penulis melakukan studi literatur dengan mencari berbagai acuan baik 

melalui buku, jurnal, tugas akhir maupun artikel dengan narasumber yang jelas 

dan terpercaya dengan tujuan untuk melengkapi literatur mengenai penelitian ini. 

Dan juga penulis menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini 

untuk mempersiapkan menuju ke tahap selanjutnya.  

 

3.5 Tahap Pembuatan Alat 

 Tahap pembuatan alat dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap perancangan 

alat, tahap perwujudan alat, dan tahap pembuatan software. Tahap perancangan 

alat terdiri dari perancangan mekanik dan perancangan hardware. Tahap 

perwujudan alat yakni tahap perwujudan dari perancangan yang telah dibuat, 

sedangkan tahap pembuatan software meliputi tahap pembuatan program untuk 

menjalankan sistem dari alat yang dibuat. Berikut penjabaran dari masing-masing 

tahapan :  
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3.5.1 Tahap Perancangan Alat 

Tahap perancangan alat terdiri dari perancangan hardware dan perancangan 

mekanik sistem alat. Sistem alat yang akan dibuat meliputi : 

a. Rangkaian arduino 

b. Rangkaian LCD 

c. Rangkaian rotary enkoder 

d. Rangkaian sensor photodioda 

Tahap perancangan alat terdiri dari perancangan hardware dan perancangan 

mekanik sistem alat. Sistem alat yang akan dibuat meliputi sensor photodioda 

sebagai penunjuk arah angin, sensor rotary enkoder sebagai pengukur kecepatan 

angin.  

Sistem bekerja sesuai dengan diagram blok pada gambar 3.2. input yang 

digunakan adalah sensor photodioda sebagai penunjuk arah angin dan sensor 

rotary enkoder sebagai pengukur kecepatan angin. 

 

 

Gambar 3.2 Diagram blok sistem. 

Dalam sistem ini digunakan 5 sensor photodioda sebagai penunjuk arah 

angin, pemasangan serta posisi photodioda dapat dilihat pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Posisi pemasangan sensor photodiode. 

Jarak antar sensor photodioda adalah 72
o
. jarak ini di dapatkan dari 

perhitungan besar sudut lingkaran dibagi dengan jumlah sensor photodioda yang 

digunakan. Karena sistem yang ini menggunakan 5 sensor photodioda, maka data 

masuk pada arduino adalah sebesar 5 bit. Sehingga akan di dapatkan data bit 

sebanyak 30 data pengukuran. Tingkat ketelitian yang di dapatkan dengan 

menggunakan 5 sensor photodioda adalah 360
o
 dibagi dengan 30 data pengukuran 

sebesar 12
o
. Tabel 3.1 menjelaskan data hasil pengukuran ke-5 sensor photodioda. 

 

Tabel 3.1 Hasil konversi manual nilai perubahan sudut ke nilai biner. 

Besar sudut 

(
o
) 

Konversi ke 

biner 

0 00001 

12 00101 
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Tabel lanjutan 3.1

24 00111 

36 01111 

48 01011 

60 00011 

72 00010 

84 01010 

96 01110 

108 11110 

120 10110 

132 00110 

144 00100 

156 01000 

168 10100 

180 11100 

192 11101 

204 01101 

216 01100 

228 01000 

240 01001 

252 11001 

264 11011 

276 11010 

288 11000 

300 10000 

312 10010 

324 10011 

336 10111 

348 10101 
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Apabila titik 0
o
 di posisikan sebagai arah utara, maka setiap pergeseran CW 

adalah sebesar 12
o
. 

Berikutnya adalah perancangan sensor rotary enkoder sebagai pengukur 

kecepatan angin. Sensor rotari enkoder akan berputar menurut kecepatan putaran 

cup mekanik yang bergantung pada kecepatan angin. Dari jumlah cacahan yang 

terjadi dapat ditentukan besarnya kecepatan angin. 

 

3.5.2 Tahap Perwujudan Alat 

Tahap perwujudan alat meliputi perealisasian dari perancangan alat. Cara 

perealisasian tersebut yakni merancang mekanik alat dan juga merancang dan 

merakit komponen-komponen yang akan membentuk satu kesatuan sistem alat, 

meliputi perancangan arduino, pembuatan sensor enkoder, pembuatan sensor 

photodioda,dan perancangan rangkaian LCD. Rancangan mekanik untuk sistem 

pengukur arah angin dan kecepatan angin dapat dilihat pada gambat 3.4 dan 3.5. 

 

 

Gambar 3.4 Rancangan mekanik pengukur arah angin. 
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Gambar 3.5 Rancangan mekanik pengukur kecepatan angin. 

 

3.5.3 Tahap Pembuatan Software 

Tahap pembutan software meliputi pembutan program untuk mengeksekusi 

rancangan hardware yang telah dibuat. Software yang digunakan yakni arduino. 

Flowchart program dari sistem dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6 Flowchart program. 
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 Program awal adalah meginisialisasi sensor photodioda dan sensor rotary 

enkoder sebagai input sistem. Kemudian adalah membaca data masuk dari sensor 

photodioda berupa 5 bit data biner. Dari data ini kita dapat menentukan arah 

angin. Sebagai awal adalah kita menentukan titik 0
o
 sebagai patokan arah awal, di 

misalkan adalah 0
o
 berada pada arah utara, maka setiap pergeseran bit yang terjadi 

adalah sebesar 12
o
. Dari sini kita dapat menentukan arahnya angin dengan 

menentukan hasil masukan dari sensor photodida. 

 Selanjutnya adalah mengkonversi hasil cacahan dari sensor rotary enkoder 

menjadi kecepatan angin. Konversi cacahan rotary enkoder menjadi kecepatan 

angin adalah dengan menggunakan perhitungan jumlah pencacah setiap putaran 

nya. Hasil kecepatan Rpm ini nantinya di konversi menjadi satuan kecepatan 

menurut sistem SI, yakni Km/s. 

 Hasil konversi kecepatan senter arah angin akan di tampilkan pada LCD 

16x2.  

 

3.6 Tahap Pengujian Alat 

 Tahap pengujian alat terdiri dari pengujian seluruh sistem alat yang sudah 

dibuat yakni meliputi sensor photodioda, sensor rotary enkoder, dan uji rangkaian 

LCD. 

. 

 

 

 

 



28 
 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ALAT... GADANG WICAKSONO 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelasakan secara keseluruhan hasil pengujian dan analisa dari 

perancangan alat yang telah dibuat, dengan demikian akan diketahui ketelitian dan 

kesalahan alat apakah sesuai dengan yang diharapkan. 

 

4.1 Hasil Rancang Bangun Alat 

Setelah semua desain rancangan dan komponen penyusunnya telah selesai 

dibuat maka langkah selanjunya adalah tahap perwujudan alat yaitu dengan 

merakit atau membangun rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 

Gambar 4.1 Mekanik anemometer. 
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.  

Gambar 4.2 Mekanik windvane. 

 

Gambar 4.3 Mekanik sistem. 

 

4.2 Pembuatan Mekanik 

Pembuatan mekanik meliputi pembuatan anemometer yang berfungsi 

sebagai pengukur kecepatan angin, windvane yang berfungsi sebagai pengukur 

arah angin, kotak yang berisi arduino sebagai sistem kontrol dari sistem, dan tiang 

sebagai tempat berdirinya anemometer dan windvane. 

Mekanisme pemutar pada anemometer dan windvane menggunakan bearing 

yang berporos pada as. Bearing yang digunakan berdimensi lingkar dalam 6mm. 

Perputaran bearing harus halus dan tetap bergerak pada porosnya untuk 
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mendapatkan perhitungan yang akurat. Pengukura kecepatan dan arah angin ini 

dilakukan 2 meter diatas tanah. 

 

4.3 Pembuatan Perangkat Keras (Hardware) 

Pembuatan minimum sistem meliputi rangkaian arduino nano, rangkaian i2c 

lcd, rangkaian rotari enkoder, rangkaian photodioda dan phototransistor, serta 

rangkaian power supply untuk sistem. 

Rangkaian arduino nano sebagai pusat kontrol pada sistem yang meliputi 

masukan dari sensor enkoder, sensor phototransistor, serta keluaran berupa 

display pada lcd. Sensor enkoder digunakan sebagai pengukur kecepatan angin, 

sedangkan sensor photodioda digunakan sebagai pengukur arah mata angin. 

Karena kedua sensor ini hanya menggunakan sistem high low maka arduino tidak 

menggunakan sistem ADC. 

 

 

Gambar 4.4 Hardware sistem. 
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4.4 Pembuatan Perangkat Lunak (Software) 

Pembuatan perangkat lunak pada sistem ini menggunakan pemrograman 

arduino. Bahasa program yang digunakan pada arduino hampir sama pada bahasa 

program yang digunakan pada AVR, hanya saja pada bahasa arduiono untuk 

librari sudah lengkap. 

Pemrograman pada sistem meliputi program masukan sensor enkoder, 

sensor photodioda dan keluaran pada lcd. 

 

4.5 Pengujian Sistem 

Pengujian yang dilakukan pada sistem ini meliputi pengujian hardware, dan 

pengujian sistem. Pengujian hardware meliputi pengujian rangkaian sensor dan 

rangkaian lcd. Sedangkan pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui sistem 

dapat berjalan sesuai dengan listing program yang telah di masukkan. 

 

4.5.1 Pengujian Hardware 

Pengujian hardware meliputi uji sensor enkoder, sensor photo dioda dan 

rangkaian lcd. Pengujian rangkaian engkoder dilakukan dengan mengambil data 

menggunakan kipas angin. Pengambilan data dilakukan sebanyak 10 kali untuk 

mencari nilai rata-rata kecepatan angin. Data yang diambil berupa nilai RPM 

engkoder dan frekuensi nya. 

Berikut tabel uji coba sensor enkoder: 
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Tabel 4.1 Pengambilan data nilai rpm. 

Percobaan ke-n RPM Speed 1 RPM Speed 2 RPM Speed 3 

1 8820 10500 11580 

2 8160 9480 11400 

3 8280 9360 11400 

4 8580 11040 11400 

5 8820 10260 11100 

6 8460 10140 11040 

7 8280 10560 12300 

8 9540 10440 11340 

9 8880 10200 11200 

10 8220 9540 11100 

 

Tabel 4.2 Pengambilan nilai frekuensi. 

Percobaan ke-n Frekuensi Speed 1 Frekuensi Speed 2 Frekuensi Speed 3 

1 147 175 190 

2 136 158 190 

3 138 156 184 

4 143 184 192 

5 147 171 192 

6 141 169 184 

7 138 176 204 

8 159 174 189 

9 148 170 188 

10 137 159 185 

 

Dari sepuluh data tersebut dapat ditarik rata-rata untuk setiap rpm 

kecepatan kipas angin nya menggunakan perhitungan sebagai berikut : 
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Dengan n adalah jumlah data yang di cari rata-ratanya, pada sistem ini 

karena diuji 10 kali, maka jumlah n adalah 10. Sehingga dapat dicari untuk 

masing-masing nilai rpm untuk kecepatan angin sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Nilai rata-rata rpm kecepatan kipas angin. 

Speed Kipas Angin ke- Nilai RPM Nilai Frekuensi 

1 8604 143,4 

2 10152 169,2 

3 11386 189,8 

 

Dari nilai rata-rata rpm kecepatan kipas angin tersebut dapat dicari nilai 

kecepatan liner kipas angin. Untuk mencari nilai kecepatan linier tersebut 

digunakan rumus perhitungan sebagai berikut. 

 

Dengan  adalah  

 

Berikutnya adalah uji coba sensor photodioda. Pengujian sensor 

photodioda dilakukan dengan memberikan masukan sesuai data pada kalibrasi 

awal. Untuk uji coba pada sensor photodioda data biner 00000 digunakan sebagai 

set poin awal arah utara. Sehingga setiap pergerakan 12
o
 CW pada windvane 

dapat diketahui arahnya. Berikut adalah tabel pergerakan tiap bit pada sensor 

photodioda. 
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Tabel 4.4 Tabel pergerakan bit sensor photodioda. 

Sudut Nilai Biner 

0 11011  

12  11001 

24  01010 

36  01110 

48  01110 

60  01100 

72  01100 

84  00100 

96  00110 

108  10111 

120  10111 

132  10111 

144  00110 

156  00010 

168  10011 

180  11011 

192  01010 

204  00010 

216  00010 

228  01000 

240  11001 

252  11001 

264  10101 

276  10001 

288  10001 

300  10101 

312  11101 

324  11101 

336  11111 

348  11011 

360  11011 



 

 

 

4.5.2 Pengujian Software 

Pengujian software meliputi uji coba listing program arduino pada sensor 

enkoder, sensor photodioda dan lcd. Pengujian dilakukan dengan software arduino 

ide. Program yang telah dibuat di  downloa kan menggunakan kabel serial usb. 

Meliputi program sensor enkoder, sensor photodioda, serta keluaran berupa 

tampilan pada lcd. 

4.6 Hasil Pengamatan dan Data 

Setelah dilakukan uji coba hardware maupun software, sistem di uji dengan 

mengambil data kecepatan dan arah angin dengan menggunakan kipas angin 

sebagai sember kecepatan anginnya. Dari hasil pengujian sistem ini di dapatkan 

data sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Data kecepatan angin. 

Kecepatan Kipas Angin ke- Kecepatan (m/s) 

1 7,48 

2 9,36 

3 10,24 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Alat pengukur kecepatan dan arah angin dapat mengukur nilai kecepatan 

serta arah angin. 

2. Rancang bangun alat pengukur kecepatan dan arah angin dapat bekerja 

dengan stabil. 

5.2 Saran 

 Dari sistem yang rancang dan dibuat masih ada beberapa kekurangan, 

untuk itu penulis ingin memberikan saran  sebagai berikut. 

1. Pembacaan arah angin menggunakan photodioda masih kurang akurat, 

sehingga dapat diganti menggunakan sensor kompas ataupun sensor 

direction lainnya. Hal ini agar sistem dapat bekerja dengan lebih akurat. 

2. Sistem dapat ditambahkan agar dapat bekerja secara real time dan dapat 

menyimpan data yang terbaca pada sebuah memori atau komputer. 

3. Sistem dapat ditambahkan pengukur kelembapan udara, sehingga dapat 

juga digunakan sebagai alat yang dapat memprediksi cuaca. 
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