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Pengering Tangan Otomatis
Nama : Yohanes Pemandi Ariadi
NIM : 025114001

INTISARI
Di berbagai tempat sering dijumpai wastafel atau tempat untuk mencuci
tangan. Bersama dengan wastafel itu sendiri biasanya diletakkan juga lap untuk
mengeringkan tangan/ membersihkan tangan. Merupakan contoh yang sederhana
memang, tetapi akan menjadi masalah jika terlalu banyak pemakai yang
menggunakan lap tersebut maka tangan tidak akan kering dengan sempurna. Dari
contoh yang sederhana itu, maka dibutuhkan suatu alat pengganti lap yang prinsip
kerjanya mengalirkan udara panas untuk mengeringkan tangan. Alat ini
menggunakan sensor LDR (Light Dependent Resistor) serta timer mikrokontroler
AT89S51.
Pengering tangan ini akan bekerja jika ada tangan pengguna diantara sensor
LDR dan LED. Alat ini menggunakan prinsip kerja dengan sensor LDR untuk
mendeteksi intensitas cahaya LED. Output dari rangkaian sensor ini yang akan
bekerja untuk menjadi masukan bagi rangkaian timer mikrokontroler. Pada
rangkaian mikrokontroler, akan menjalankan program timer 10 detik. Kemudian
output dari rangkaian mikrokontroler ini akan memicu rangkaian relay driver,
serta mengaktifkan filamen pemanas untuk bekerja selama 10 detik.
Pada tugas akhir ini, pengering tangan otomatis ini telah berhasil dibuat. Alat
ini mampu bekerja dengan baik untuk mengeringkan tangan selama waktu yang
ditentukan yakni 10 detik dalam satu kali siklus kerja.

Kata kunci : filamen pemanas Hair dryer, mikrokontroler AT89S51, LDR (Light
Dependent Resistor)
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Automatic Hand Dryer
Name : Yohanes Pemandi Ariadi
Student ID Number : 025114001

ABSTRACT
In a various places often met wastafel for cleaning hand. With itself
washtafell usually put down also mop for drying hand/ clean hand. Is simple
sample truely, but will become a problem if too much user which apply the mop
hence hand will not run dry finely. From sample which the simple, hence required
an principal mop substitute device worked him it flow hot weather for drying
hand. One of electronic device which will be studied is apply censor LDR ( Light
Dependent Resistor) and apply timer from mikrokontroler AT89S51 which
frequently applied in so many kinds of plane.
This hand drier will work if was consumer hand between censors LDR and
LED. This device apply work principle with censor LDR for detecting intensity of
light LED. Output from this censor circuit which will work for becoming input for
circuit timer mikrokontroler. At circuit mikrokontroler, will implement program
timer 10 second. Then output from this mikrokontroler circuit will trigger circuit
relay driver, and also activate heater filament for working during 10 second.
At this final_ task, this automatic hand drier have successfully made. This device
can work better to dry hand during which determined namely 10 second in once
cycle working.

Key words : heater filament of Hair dryer, microcontroler AT89S51, LDR (Light
Dependent Resistor)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Judul

Pengering Tangan Otomatis (Automatic Hand Dryer)

1.2 Latar Belakang Masalah

Di berbagai tempat sering dijumpai wastafel atau tempat untuk mencuci
tangan. Bersama dengan wastafel itu sendiri biasanya diletakkan juga lap untuk
mengeringkan tangan/ membersihkan tangan. Merupakan contoh yang sederhana
memang, tetapi akan menjadi masalah jika terlalu banyak pemakai yang
menggunakan lap tersebut maka tangan tidak akan kering dengan sempurna. Dari
contoh yang sederhana itu, maka dibutuhkan suatu alat pengganti lap yang prinsip
kerjanya mengalirkan udara panas untuk mengeringkan tangan, yang diharapkan
mempunyai kinerja yang maksimal.
Pada saat ini baik di instansi – instansi formal maupun non formal banyak
dijumpai piranti – piranti elektronik dengan berbagai macam bentuknya. Salah
satu piranti elektronik yang akan dibahas adalah menggunakan sensor LDR (Light
Dependent Resistor) dan menggunakan timer dari mikrokontroler AT89S51 yang
sering kali digunakan dalam berbagai macam bidang

Mengingat semakin tingginya teknologi aplikasi mikrokontroler, maka penulis
mencoba untuk menerapkan aplikasi mikrokontroler pada suatu alat pengering
tangan yang mampu mengalirkan udara panas dengan waktu yang diberikan.
Pengering tangan otomatis ini secara kontinyu akan mengalirkan udara panas
dengan menggunakan sensor LDR (Light Dependent Resistor) dan akan berhenti
pada t = 10 detik. Alat ini diharapkan mempunyai kinerja yang optimal karena
praktis.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari pembuatan alat pengering tangan ini yaitu merancang
dan membuat suatu peralatan yang berfungsi sebagai pengering tangan.
Adapun manfaat dari pembuatan alat ini adalah sebagai berikut :
1.

Peneliti dapat memahami aplikasi dari timer mikrokontroler
AT89S51 dan prinsip kerja dari LDR (Light Dependent Resistor)
dengan baik dan dapat diaplikasikan pada alat pengering tangan.

2.

Alat ini kelak dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti lap
tangan yang lebih praktis.

1.4 Perumusan Masalah

Pemikiran utama di dalam proses utama perancangan alat ini adalah
bagaimana cara yang tepat di dalam mengalirkan udara panas agar proses
berlangsung selama waktu yang dibutuhkan dan supaya tidak terpengaruh

oleh suhu sekitar dengan menggunakan mikrokontroler AT89S51 sebagai
timer dan sensor LDR (Light Dependent Resistor) sebagai pendeteksi adanya
tangan.
Dengan melihat beberapa tujuan dan latar belakang yang ada, maka
permasalahan yang ada dapat dirumuskan pada pembuatan alat ini adalah
sebagai berikut :
1. Apakah alat pengering tangan ini akan mempunyai waktu yang presisi
pada saat penghantaran udara panas dengan menggunakan timer
mikrokontroler AT89S51?
2.

Apakah udara panas yang dihasilkan oleh heater (=pemanas) dapat
dihasilkan dengan baik dan dapat digunakan oleh user, serta tidak
terpengaruh oleh suhu ruangan?

3. Apakah sistem yang dirancang dapat bekerja dengan baik?

1.5 Batasan Masalah

Alat pengering tangan otomatis ini memilki batasan – batasan masalah
sebagai berikut :
1. Sistem menggunakan sensor LDR (Light Dependent Resistor)untuk
mendeteksi intensitas cahaya yang masuk
2. Sistem menggunakan timer dari mikrokontroler AT89S51
3. Sistem mempunyai T on sebesar 10 detik
4. Sistem menggunakan filamen hair dryer sebagai pengering

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam
pembuatan alat yaitu:
1.

Mengumpulkan referensi dan literatur dari perpustakaan dan internet
yang berhubungan dengan alat yang akan dibuat

2.

Pemilihan bahan/ hardware di dalam proses perancangan

3.

Pembuatan listing program timer menggunakan mikrokontroler
AT89S51

4.

Perancangan alat/ hardware sesuai dengan yang diinginkan.

5.

Pengujian.

6.

Penyusunan laporan.

1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan
manfaat dari penelitian, perumusan masalah, batasan
masalah, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II

Dasar Teori
Bab ini berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk
membuat Pengering Tangan yang disertai penjelasan

BAB III

Perancangan
Bab ini berisi tentang rancangan peralatan yang dibuat,
pemilihan komponen, serta penjelasan singkat tentang cara
kerja alat

BAB IV

Hasil Pengamatan dan Pembahasan
Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis mengenai
hasil penelitian yang telah dilaksanakan

BAB V

Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi tentang kesimpulan alat serta saran.

BAB II
DASAR TEORI

2. 1 Rangkaian Sensor
2. 1. 1 LDR (Light Dependent Resistor)
Sensor yang dipakai adalah sensor LDR (Light Dependent Resistor). LDR
atau adalah salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh
cahaya yang diterima olehnya. LDR dibuat dari Cadmium Sulfida yang peka
terhadap cahaya. Seperti yang telah diketahui bahwa cahaya memiliki dua sifat
yang berbeda yaitu sebagai gelombang elektromagnetik dan foton/partikel energi
(dualisme cahaya).
Saat cahaya menerangi LDR, foton akan menabrak ikatan Cadmium
Sulfida dan melepaskan elektron. Semakin besar intensitas cahaya yang datang,
semakin banyak elektron yang terlepas dari ikatan. Sehingga hambatan LDR akan
turun saat cahaya meneranginya.

Gambar 2.1 Simbol LDR
LDR akan mempunyai hambatan yang sangat besar saat tak ada cahaya
yang mengenainya (gelap). Dalam kondisi ini hambatan LDR, mampu mencapai 1
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M ohm. Akan tetapi saat terkena sinar, hambatan LDR akan turun secara drastis
hingga nilai beberapa puluh ohm saja.

Dalam aplikasi, dianjurkan untuk

mengukur nilai Rmax dan Rmin dari LDR.

2.2 LED (Light Emitting Diode)
Light Emmiting Dioda atau lebih dikenal dengan sebutan LED adalah
suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak
koheren ketika diberi tegangan maju.
Gejala ini termasuk bentuk elektroluminesensi. Warna yang dihasilkan
bergantung pada bahan semikonduktor yang dipakai, dan bisa juga dekat
ultraviolet, tampak, atau inframerah.

2. 3 Mikrokontroler AT89S51
Mikrokontroler AT89S51 adalah mikrokontroler CMOS 8-bit yang
berkemampuan tinggi dengan 4k bytes in-system programmable Flash
Memory. AT89S51 ini dibuat dengan teknologi Atmel memori nonvolatile dan sesuai dengan standar industri intruksi set 80C51 dan pinout.
AT89S51 yang dipakai memiliki fitur : 4KB In-System Programmable
Flash, 128 Bytes RAM, 32 jalur I/O, dua 16-bit timers/ counters,
Watchdog Timer, 2 DPTR, 5 vektor dua level interupsi, serial port full
duplex, osilator on-chip dan clock circuitry.
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2. 2.1. Organisasi Memori

AT89S51 memiliki 2 jenis memori yang terpisah seperti
ditunjukkan pada gambar , yaitu : Memori Program dan Memori
Data. Memori Program hanya dapat dibaca saja (diletakkan pada
Flash PEROM). Untuk dapat membaca Memori Program eksternal,
mikrokontroler akan mengirim sinyal PSEN (Program Store
Enable). Untuk Memori Data Eksternal dapat juga menggunakan
RAM eksternal (maksimum 64 Kbyte). Saat mengakses data,
mikrokontroler akan mengirimkan sinyal RD (Read, melakukan
operasi pembacaan data) dan WR (Write, melakukan operasi
penulisan data).

2. 2. 2. Memori Program

Dalam chip sendiri telah disediakan Memori Program
berupa Flash PEROM sebesar 4KB (dapat dialamati dari 0000h
hingga 0FFFh). Pada alamat terendah, setiap interupsi diberi lokasi
tersendiri pada Memori Program (dikenal sebagai vektor interupsi).
Ini menyebabkan CPU melompat ke alamat interupsi yang berisi
sebuah rutin khusus dan kemudian mengeksekusinya. Jika rutin
interupsi cukup pendek (kurang dari 8 bytes), maka rutin tersebut
dapat dimulai pada alamat vektor interupsi yang ditentukan. Bila
program interupsi cukup panjang, maka instruksi “Jump” dapat
digunakan pada alamat vektor interupsi tersebut, untuk melompat
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menuju lokasi awal rutin interupsi pada tempat lain di memori
Program. Jika interupsi tidak digunakan, maka lokasi tersebut bisa
dipakai sebagai Memori Program serbaguna. Gambar memori
Program dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Peta memori RAM Internal [2]

Alamat – alamat vektor interupsi Memori Program dapat
berada dalam Flash PEROM on-chip maupun memori eksternal.
Pemilihan ROM internal atau eksternal dilakukan dengan
mengkondisikan pin EA (External Access) (EA = high Æ ROM
internal; EA = low Æ ROM eksternal). Jika sinyal EA = Vcc,
maka program dari alamat 0000h hingga 0FFFh akan diambil
sebgai ROM internal. Sedangkan alamat program 1000h hingga
FFFFh akan dianggap berada pad ROM eksternal. Jika EA = Gnd,
maka ROM internal tidak dapat digunakan. Eksekusi program
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eksternal akan mengorbankan dua port yaitu Port 0 (low byte) dan
Port 2 (high byte) untuk pengalamatan Memori Program.

2. 2. 3. Memori Data

Memori ini dapat dibedakan menjadi 3 blok, yatu Lower
128, Upper 128 dan Special Function Register (SFR). Kapasitas
maksimum pengalamatan adalah 256 byte, namun fakta sebenarnya
dapat mengakomodasi hingga 384 byte.

Lokasi 32 byte terbawah (00h – 1Fh) dialokasikan bagi 4
buah bank register. Sebuah bank berisi ruang untuk register R0
sampai R7. Dual bit dalam PSW (Program Status Word) dipakai
untuk memilih bank mana yang akan digunakan. Enam belas byte
berikutnya (20h – 2Fh) di atas bank register adalah ruang memori
bit-addressable (dapat dialamati per bit). 80 byte terakhir (30h –
7Fh) merupakan RAM serbaguna yang dinamakan Area Stratch
Pad.

Semua daerah dalam Lower 128 dapat diakses secara direct
maupun indirect addressing (pengalamatan langsung maupun tidak
langsung).

Sedangkan

Upper

128

hanya

dapat

diakses

menggunakan indirect addressing.
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2. 2. 4. Register Fungsi Khusus (Special Function Register)

Special Function Register (SFR) adalah ruang register
khusus yang beralamat sama dengan upper 128, namun hanya
dapat diakses dengan pengalamatan langsung (direct addressing).
SFR merupakan bagian dari RAM yang dipakai untuk mengatur
perilaku mokrokontroler yang berisi register dasar, register data
input/ output, dan register status. Register data input/ output
berguna untuk menyimpan data pada port tertentu. Register status
berguna untuk mengatur kerja timer (TCON), Serial Control
(SCON), dan Interrupt (IE dan IP). Gambar Peta Memori Special
Function Register ditunjukkan pada gambar 2.3

Gambar 2.3 Peta memori SFR AT89S51
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Register Timer, AT89S51 mempunyai dua buah, 16 bit
Timer/Counter yaitu : timer 0 dan timer 1. Timer 0 terletak
dialamat 84H untuk TL0 dan 8CH untuk TH0, sedangkan Timer 1
terletak dialamat 8BH untuk TL1 dan 8DH untuk TH1.

2. 2. 4. Register Dasar

Yang termasuk register dasar adalah program counter (PC),
akumulator (A), Stack Pointer (SP), Program Status Word (PSW).
Register khas dari keluarga mikrokontroler 8051 adalah register B,
dan Data Pointer Register (DPTR).

1. Program Counter (PC)
Merupakan register 16 bit yang berisi alamat yang akan
dikerjakan. Saat reset, PC bernilai $0000. Nilai PC akan
bertambah 1 setelah prosesor mengambil instruksi 1 Byte.

2. Akumulator (A)
3. Stack Pointer Register (SP)
Digunakan sebagai penyimpanan sementara nilai PC sebelum
prosesor

menjalani

sub-rutin.

Saat

prosesor

selesai

mengerjakan sub-rutin, nilai PC akan dikembalikan dengan
cara mengambil dari SP
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4. Program Status Word (PSW)
Merupakan register 8 bit yang terdiri atas bit CY, AC, FO,
RS0, RS1, OV dan P. Bit ke-1 tidak digunakan. Register ini
berfungsi untuk menyimpan informasi status prosesor. Fungsifungsi bit pada PSW sebagai berikut seperti ditunjukkan pada
gambar 2.4

Gambar 2.4 Program Status Word [3]

CY

: carry setelah operasi arimatika

AC

: auxiliary carry setelah operasi arimatika

5. Register B
Register 8 bit yang tugasnya membantu akumulator.

6. Data Pointer (DPTR)
Register 16 bit, terbagi menjadi Data Pointer High Byte (DPH)
dan Data Pointer Low Byte (DPL) yang masing-masing 8 bit.
Fungsinya ialah untuk mengalamati data yang lebih luas karena
besarnya 16 bit.
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2. 4 Relay
Relay adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk
memutuskan atau menghubungkan suatu rangkaian elektronika yang satu dengan
rangkaian elektronika yang lainnya atau merupakan jenis saklar elektromagnetik
yang memiliki beberapa parameter penting yaitu rating tegangan, tegangan
operasi (maksimal dan minimal), tahanan gulungan, tipe dan arus kontaknya. Pada
dasarnya relay digunakan sebagai saklar yang pengendaliannya dilakukan secara
elektronik atau digunakan untuk menghubungkan atau memutus aliran arus listrik
yang dikontrol dengan memberikan tegangan dan arus tertentu pada koilnya. Cara
kerja relay yaitu saklar akan bekerja apabila pada gulungan dialiri tegangan
nominal yang dibutuhkan, sehingga terjadi daya induksi magnetik yang kemudian
menggerakkan posisi saklar. Saat arus listrik diputus maka logam akan kembali
pada posisi semula (posisi ON atau OFF).
Pada dasarnya relay akan bekerja apabila arus mengalir melalui kumparan,
inti besi akan menjadi magnet dan akan menarik kontak-kontak relay. Kontakkontak dapat ditarik apabila garis magnet dapat mengalahkan gaya pegas yang
melawannya. Besarnya gaya magnet ditetapkan oleh medan yang ada pada celah
udara pada jangkar dan inti magnet, dan banyaknya lilitan kumparan, kuat arus
yang mengalir atau disebut dengan imperal lilitan dan pelawan magnet yang
berada pada sirkuit pemagnetan. Untuk memperbesar kuat medan magnet
dibentuk suatu sirkuit.
Kontak-kontak atau kutub-kutub dari relay umumnya memiliki tiga dasar
pemakaian yaitu :
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1. Bila kumparan dialiri arus listrik maka kontaknya akan menutup dan
disebut sebagai kontak Normally Open ( NO ).
2. Bila kumparan dialiri arus listrik maka kontaknya akan membuka dan
disebut dengan kontak Normally Closed ( NC ).
3. Tukar-sambung ( Change Over/ CO ), relay jenis ini mempunyai kontak
tengah yang normalnya tertutup tetapi melepaskan diri dari posisi ini dan
membuat kontak dengan yang lain bila relay dialiri listrik.
Berikut ini diperlihatkan beberapa bentuk kontak dari sebuah relay seperti
ditunjukkan pada gambar 2.5 :

Normally Open

Normally Closed

Change Over

Gambar 2.5. Jenis Konstruksi Relay

Sifat – sifat relay :
a. Impedansi kumparan, biasanya impedansi ditentukan oleh tebal kawat
yang digunakan serta banyaknya lilitan. Biasanya impedansi berharga 1 –
50 KOhm guna memperoleh daya hantar yang baik.
b. Kuat arus yang digunakan untuk menggerakkan relay, biasanya arus ini
diberikan oleh pabrik. Relay dengan perlawanan kecil memerlukan arus
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besar sedangkan relay dengan perlawanan besar memerlukan arus yang
kecil.
c. Tegangan yang diperlukan untuk menggerakkan relay.
d. Daya yang diperlukan untuk mengoperasikan relay besarnya sama dengan
nilai tegangan dikalikan arus.
e. Banyaknya kontak-kontak jangkar dapat membuka dan menutup lebih dari
satu kontak sekaligus tergantung pada kontak dan jenis relaynya. Jarak
antara kontak-kontak menentukan besarnya tegangan maksimum yang
diizinkan antara kontak tersebut.
Untuk menentukan jenis relay apa yang akan digunakan tergantung dari
jenis aplikasi apa yang akan dipakai. Karena relay bekerja dengan dialiri arus
listrik dan dengan daya tertentu, maka akan terjadi disipasi daya berupa panas
sebesar P = I2 R (Watt).

2.5 Transistor
Transistor digunakan sebagai saklar dalam mengaktifkan relay. Fungsi
utama transistor adalah sebagai penguat (amplifier). Transistor mempunyai tiga
kaki elektroda, yaitu : basis, kolektor, emitor (base, collector and emitter). Pada
prinsipnya transistor dibentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan tipe N [5].
Pada dasarnya ada dua tipe yaitu PNP dan NPN, prinsip kerja kedua tipe
tersebut sama, hanya perbedaan dalam pemberian bias pada transistor tersebut.
Jika tipe NPN pemberian bias pada kaki basis dengan nilai tegangan positif (+),
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jika tipe PNP kebalikannya pemberian bias pada kaki basis dengan nilai tegangan
negatif (-).
Transistor yang digunakan sebagai penguat (amplifier), bekerja pada
daerah antara cut-off dan saturasi yang dibagi menjadi beberapa kelas penguatan
(kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas AB). Jika digunakan sebagai sakelar
(switch), transistor bekerja pada kondisi cut-off dan saturasi.
Arus masukan transistor adalah arus basis yang membangkitkan arus
kolektor yang lebih besar. Jika arus basisnya cukup besar, maka pengemudian
akan sudah mencukupi untuk membangkitkan arus kolektor. Transistor akan dapat
mengalirkan arus diantara kolektor dan emitor bila pada basis transistor tersebut
diberikan tegangan yang cukup untuk mengemudikan transistor tersebut (minimal
0,3 Volt untuk transistor germanium dan 0,7 Volt untuk transistor silicon).
Perbandingan arus yang mengalir antara arus pada kolektor (Ic) dan arus
pada basis (Ib) disebut penguatan, yang disingkat hfe yang dirumuskan sebagai
berikut :

hfe=Ic ………………………………………………………………...(2.1)
Ib
Pada aplikasinya transistor mempunyai tiga titik kerja yang akan
menentukan fungsi kerja dari transistor tersebut. Untuk mengoperasikan transistor
maka terlebih dahulu harus mengetahui daerah kerjanya yaitu seperti ditunjukkan
pada gambar 2.6 :
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Gambar 2.6 Untai Prasikap Transistor [5]
1. Daerah Jenuh (saturasi)
Daerah kerja transistor saat jenuh adalah dalam keadaan di mana
transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor
sehingga transistor seolah – olah short pada hubungan kolektor –
emitor.
Jika basis diberi bias aruh maju (forward) sampai pada titik di mana
seluruh tegangan VCC muncul sebagai drop tegangan pada RL, maka
pada keadaan ini dapat ditulis :
IC . RL =VCC

………………………….………..……. (2.2)

Dari persamaan :
VCC=IC . RL + VCE ………………….……………… (2.3)
VCE = VCC - IC . RL ………….………..…….

(2.4)

Karena : IC . RL =VCC , maka VCC - IC . RL = 0 dan VCE = 0
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Dengan demikian bila IC diperbesar pada suatu titik di mana
seluruh tegangan VCC muncul pada beban RL, maka tidak tersisa
tegangan pada colector. Keadaan seperti ini di atas dikatakan kondisi
saturasi (jenuh) dari transistor tersebut. Dan jika transistor dianggap
sebagai saklar, maka pada kondisi ini dalam keadaan tertutup.
Tegangan masukan minimum yang menghasilkan
kejenuhan adalah :

Vin = IB(sat) RB + VBE ………….………..…….

(2.5)

Dimana IB(sat) = Ic/βdc.
2. Daerah Aktif
Pada keadaan ini transistor biasanya digunakan sebagai penguat
sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor
selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam
proses penguatan sinyal. hal ini ditujukan untuk menghasilkan sinyal
keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh
(saturasi) dengan daerah mati (cut off).

3. Daerah Mati (Cut off)
Daerah cut off merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan
transistor menyumbat pada hubungan kolektor – emitor. Daerah cut off
sering dinamakan sebagai daerah mati Karena transistor tidak dapat
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mengalirkan arus dari kolektor ke emitor sehingga dapat disebut
sebagai saklar dalam keadaan terbuka.
Menurut hukum Kirchof :
VCC = VCE + VR ………………..……………….……

(2.6)

Arus Colector IC mengalir melalui RL dan drop tegangannya
adalah IC . RL , sehingga :
VCC=VCE + IC . RL …………………………………….

(2.7)

Misalkan basis memperoleh bias negatif (reverse) yang sedemikian
besar, sehingga memutuskan (Cut off) arus pada colector, dan untuk
keadaan ini arus kolektor sama dengan nol. Sehingga diperoleh IC . RL
= 0, sehingga VCC = VCE . Bila transistor tersebut dianggap sebagai
saklar, maka keadaan saklar ini dalam keadaan terbuka.
Gambar Kurva karakteristik transistor seperti digambarkan pada
Gambar 2.7

Gambar 2.7 Kurva karakteristik transistor
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Salah satu fungsi transistor adalah sebagai saklar yaitu bila bekerja hanya
pada dua keadaan yaitu jenuh (saturasi) dan mati (cut off). Artinya pengoperasian
pada salah satu titik jenuh atau titik sumbat. Transistor akan mengalami
perubahan kondisi dari menyumbat ke jenuh dan sebaliknya. Transistor dalam
keadaan menyumbat dapat dianalogikan sebagai saklar dalam keadaan off,
sedangkan dalam keadaan jenuh seperti saklar yang sedang on.
Untuk membuat transistor jenuh (menghantar), maka pada masukan basis
perlu diberi tegangan. Besarnya tegangan masukan ini harus lebih besar dari Vbe
(0,3 untuk germanium dan 0,7 untuk silicon), supaya dapat mengalirkan arus basis
[5].
Besarnya tegangan kolektor emitor (Vce) suatu transistor pada konfigurasi
diatas dapat diketahui sebagai berikut :
Vce = Vcc – Ic . Rc ………………………………………………….. (2.8)
Karena kondisi jenuh Vcc = 0 Volt (transistor ideal) maka besarnya arus
kolektor (Ic) adalah :
Ic = Vcc ………………………………………………………………(2.9)
Rc
Besarnya arus yang mengalir agar transistor menjadi jenuh (saturasi)
adalah :
Rb = Vi – Vbe ……………………………………………… .
Ib
Sehingga besar arus basis Ib jenuh adalah :

(2.10)

Ib > Ic …………………………………………………………….. (2.11)
β
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Dengan mengatur Ib = 0 atau tidak memberi tegangan bias basis maka
transistor akan dalam kondisi mati (cut off), sehingga tidak ada arus yang
mengalir.

2.6 Hair Dryer

Gambar 2.8 Sebuah hair dryer dan komponen penyusunnya
Hair dryer atau pengering rambut merupakan salah satu perangkat elektronika
yang mempunyai kegunaan utama sebagai pengering (dryer). Hair dryer
menggunakan kipas elektrik untuk menyalurkan udara panas yang melewati coil
pemanas seperti ditunjukkan pada Gambar 2.8. Pada saat udara melintasi coil
pemanas tersebut, udara menjadi panas. Ketika udara panas tersebut mengenai
rambut yang basah, maka akan membantu mengeringkan rambut tersebut. Hair
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dryer menggunakan motor elektrik dan heating coil untuk mengubah energi listrik
menjadi energi panas [7].

Komponen utama penyusun sebuah hair dryer adalah :
1. Motor
Merupakan penggerak blower (exhaust fan)
2. Blower
Merupakan alat untuk mengalirkan udara untuk diteruskan melewati
heating element sehingga menjadi udara panas
3. Heating Element (resistor)
Merupakan penghasil panas (filamen pemanas)
4. Saklar pemilih kecepatan putar motor, terdapat 3 saklar :
a.

Saklar Kondisi 1

b.

Saklar Kondisi 2

c.

Saklar Kondisi 3 : kondisi off

Kurva karakteristik hair dryer Philips Twist 1000, yang memiliki spesifikasi :
220 – 240 V/
50 – 60 Hz
350 W
Kurva perbandingan antara waktu dan suhu pada hair dryer Philip Twist 1000
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9 dan karakteristik perbandingan antara suhu
dan waktu ditunjukkan pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Karakteristik perbandingan suhu/ waktu hairdryer Philips Twist 1000
T (suhu dalam oC)
Kondisi 1
28
50
58
61
61
61
61
62
61
61
61
66
66

waktu (detik)

Kondisi 2
28
55
67
64
65
65
66
66
66
71
66
66
66

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

80

70

60

suhu (C)

50
Kondisi 1
Kondisi 2

40

30

20

10

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

waktu (sekon)

Gambar 2.9 Kurva Perbandingan suhu dan waktu pada hair dryer Philips Twist
1000
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BAB III

PERANCANGAN

3.1 Diagram Blok Perancangan

Pada perancangan alat pengering tangan ini rangkaian elektronik hand
dryer

digunakan

sebagai

pengering

tangan.

Alat

juga

menggunakan

mikrokontroler AT89S51 dan blok rangkaian sensor LDR, sistem timer
mikrokontroler AT89S51, blok rangkaian relay driver serta blok keluaran yaitu
pada pengering/ pemanas. Diagram blok dari rangkaian dapat dilihat pada gambar
3.1 berikut ini :

Rangkaian
Sensor LDR

Mikrokontroler
AT89S51

Relay

Pengering

Gambar 3.1 Diagram Blok Perancangan
Pada sub bab berikut akan dijelaskan mengenai bagian bagian dari blok-blok
tersebut.
3.2 Gambaran Umum Perancangan
Secara garis besar prinsip kerja dari peralatan yang digambarkan dari blok
diagram Gambar 3.1 di atas adalah sebagai berikut :
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Pada rangkaian pengering tangan menggunakan masukan dari sensor
LDR. Kemudian keluaran dari sensor LDR inilah yang akan menjadi sinyal
masukan atau trigger pada sistem timer pada mikrokontroler AT89S51 sehingga
mengaktifkan timer tersebut.
Sistem pewaktuan pada sistem timer mikrokontroler AT89S51 ini dapat
ditentukan sesuai nilai yang diinginkan yaitu dalam hal ini diambil nilai selama 10
detik. Setelah mendapat trigger dari rangkaian sensor LDR maka sistem timer
akan memberikan tegangan kepada relay sehingga relay akan mengaktifkan
pengering selama 10 detik. Setelah 10 detik maka secara otomatis relay akan
meng-off-kan kembali pengering. Jika terdeteksi adanya penghalang (tangan)
maka alat akan bekerja kembali begitu seterusnya. Trigger yang diberikan oleh
sensor LDR sebanyak dan sesering apapun tidak akan berpengaruh selama sistem
timer sedang mengaktifkan relay. Trigger hanya mempengaruhi sistem timer jika
waktu yang ditempuh selama 10 detik telah usai.
Digunakan sistem timer karena seseorang membutuhkan waktu untuk
mengeringkan tangannya untuk beberapa saat (10-20 detik) sehingga perlu
digunakan sistem pengunci waktu beberapa saat yaitu sistem timer. Selain itu juga
dipergunakan untuk menghindari Efek bouncing dan menjaga kestabilan sistem.
Alat pengering tangan menggunakan mikrokontroler AT89S51 ini
mempunyai keluaran, yaitu pengering/ pemanas.

26

3.3 Rangkaian Sensor LDR
5 Volt

Rx

2

Sensor LDR

Vx

2SC828

Vx1

Keluaran Sensor
3

RB

R1
Re

Gambar 3.2 Rangkaian Sensor LDR
LDR dipakai sebagai sensor untuk mengetahui apakah user sedang
menggunakan alat atau tidak. Cara kerja sensor LDR adalah sebagai berikut :
1) Jika LDR terhalang tangan user, maka transistor akan dalam keadaan tidak
aktif.
2) Jika LDR dalam kondisi tidak terhalang, maka transistor akan dalam
keadaan aktif
Rangkaian sensor yang terdiri dari rangkaian pembagi tegangan (dikendalikan
oleh LDR) dan rangkaian transistor sebagai saklar, dimana analogi dan prinsip
kerja rangkaian ini adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Prinsip kerja rangkaian sensor
Intensitas Cahaya

Vout Rangkaian Sensor

Kondisi

Terang

5V

High

Gelap

0V

Low

Dari Tabel 3.1 maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian sensor akan
menghasilkan tegangan output sebesar 5 Volt jika diberi cahaya, begitu juga
sebaliknya.
Sebelum melakukan perhitungan nilai nilai komponen maka terlebih
dahulu harus diukur besarnya nilai resistansi sensor LDR untuk menentukan
besarnya resistansi maksimal dan minimalnya.
Tabel 3.2 Nilai Resistansi LDR
Kondisi intensitas cahaya

Nilai Resistansi LDR

Banyak (keadaan terang)

Rx <<<
Rx ≈ 200 Ω

Sedikit (keadaan gelap)

Rx >>>
Rx ≈ 10 k Ω

Perhitungan nilai nilai komponen didasarkan pada 2 kondisi intensitas cahaya
yang mengenai sensor LDR, yakni :
1. Pada saat kondisi Gelap
Kondisi Gelap (= intensitas cahaya kecil ), Rx >>>
Rx ≡ 10 k Ω
Transistor dalam keadaan tidak aktif sehingga nilai Vo ≡ 0 V
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Ditentukan nilai Vx dibuat lebih kecil dari VBE transistor supaya transistor
tidak aktif sehingga dipilih nilai Vx = 0,3 V.
Vx < 0,7 V
Vx = 0,3 V
Vx =

R1
.Vcc
R1 + Rx

0,3 =

R1
.5V
R1 + 10k

(R1 + 10 k)0,3 = 5 . R1
0,3 R1 +3 k

= 5 . R1

- 4,7 R1

= -3 k

R1

=

3k
4,7

= 638,3 Ω

2. Pada saat kondisi Terang
Kondisi Terang (= intensitas cahaya besar ), Rx <<<
Rx ≡ 200 Ω
Untuk mengaktifkan transistor dibutuhkan nilai Vx yang lebih besar dari
0,7 sehingga dibuat Vx = 4 V
Vx =

R1
.5V
R1 + Rx

4V=

R1
.5V
R1 + 200

4 R1 + 800 = 5 R1
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R1

= 800 Ω

Jadi untuk dapat membuat transistor menjadi aktif maka dibutuhkan
kondisi Terang dengan nilai R1 = 800 Ω, dan begitu juga sebaliknya.

3.4 Timer (Timer Mikrokontroler AT89S51)
Untuk mengendalikan aktif tidaknya hair dryer/ pengering dan tampilan
pada LCD, pada perancangan dan pembuatan alat ini digunakan sebuah IC
mikrokontroler AT89S51. AT89S51 adalah salah satu jenis mikrokontroler buatan
Atmel dan merupakan keluarga MCS-51, sehingga rangkaian yang digunakan
juga merupakan standar yang ada pada rangkaian mikrokontroler MCS-51, yaitu
terdiri dari rangkaian osilator (kristal dan dua kapasitor), dan rangkaian reset
(resistor dan kapasitor).
VCC

C1 30pF

C2 30pF

19
18
9

Y1
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VCC

XTAL1
XTAL2
RST
EA/VPP

12MHz
AT89S51
R2

10K

C3

VCC

Keluaran Timer Mikro
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INTO
P3.3/INT1
P3.4/TO
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

PSEN
GND

1
2
3
4
5
6
7
8

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7

ALE/PROG

21
22
23
24
25
26
27
28
10
11
12
13
14
15
16
17
29
30

20

Masukan dari Sensor

40

U1
39
38
37
36
35
34
33
32

VCC

10uF
SW1

Gambar 3.3 Sistem Timer Mikrokontroler AT89S51
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Kerja sistem pertama pada rangkaian resonator yang terdiri dari x-tal 12
Mhz serta dua buah kapasitor C1 dan C2 senilai 33 pF yang berfungsi sebagai
penghasil clock internal (penghasil detak) agar mikrokontroler AT89S51 dapat
menjalankan eksekusi program. Nilai dari clock internal ini tergantung dari
keramik resonator (x-tal) yang digunakan.
Dalam sistem minimum mikrokontroler AT89S51 ini bertugas melakukan:


Jika pin P1.0 menerima sinyal logika 0, maka mikrokontroler akan
memicu transistor untuk mengaktifkan relay sehingga akan mengaktifkan
hair dryer, Kemudian menjalankan sistem timer dengan melakukan
pewaktuan / delay selama 10 detik. Setelah tunda waktu 10 detik P2.0
kembali dalam posisi OFF sehingga rangkaian relay driver tidak bekerja.
Selanjutnya jika pin P1.0 menerima logika 1, maka mikrokontroler
membuat transistor tidak aktif sehingga relay tidak dapat bekerja begitu
pula halnya dengan hair dryer. Begitu seterusnya eksekusi berjalan selama
rangkaian tetap bekerja (on).



Pada bagian transistor NPN yaitu jika P2.0 mikrokontroler berlogika 0
maka arus yang akan melalui kaki kolektor ke emitter tidak terjadi
sehingga tidak dapat memberikan daya pada relay sehingga tidak
mengaktifkan hair dryer begitu pula sebaliknya.

Pada blok Timer ini, diperlukan waktu on (Ton) sebesar 10 detik. Pada blok
timer ini memiliki flowchart seperti ditunjukkan pada gambar 3.4 berikut :
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Start

P1 = 0

Ambil data

P2.0 = 1
(Hairdryer ON)

P1 = 1

P2.0 = 0
(Hairdryer OFF)

Timer 2 s
End
Timer 10 s
(Hairdryer ON)

P2.0 = 0
(Hairdryer OFF)

Timer 2 s
(Hairdryer OFF)

Gambar 3.4 Diagram Alir Sistem Timer Mikrokontroler AT89S51

3.5 Rangkaian Relay Driver
Rangkaian ini berfungsi mengatur aktif tidaknya hair dryer/ pengering.
Rangkaian ini mempunyai tegangan input 12 Volt. Rangkaian driver pada alat
pengering tangan ini menggunakan prinsip kerja transistor sebagai saklar yang
nantinya sebagai masukan relay, di mana driver ini bekerja apabila ada masukan
dari rangkaian pengontrol (mikrokontroler AT89S51). Apabila output dari
Mikrokontroler AT89S51 berlogika 1 maka transistor akan aktif, sehingga relay
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akan bekerja mengaktifkan hair dryer atau pengering. Namun apabila output dari
mikrokontroler berlogika 0 maka transistor akan tidak aktif, sehingga hair dryer
atau pengering dalam kondisi off.
VCC

220 Vac

D1

K1
5
3
4
1
2

Pengering

RELAY
3

RB
2

P2.1 AT89S51

2SC828

1

Gambar 3.5 Rangkaian Relay
Pada gambar 3.5, supaya relay dapat bekerja maka harus dicari RB. Dari datasheet
transistor 2SC828, dapat diketahui pada saat VCE saturasi = 0,14 V dengan
kondisi Ic = 50 mA dan IB = 5 mA. Sedangkan besarnya R internal relay = 400 Ω
(datasheet relay). Sehingga RB dapat dicari dengan menggunakan perhitungan :
Diketahui :
VCE sat = 0,14 Vs
Vcc

= 12 V

Ic sat =

Vcc − VCE
RD

Ic sat =

12 − 0,14
400

Ic sat = 30 mA
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Sehingga IB sat dapat diketahui dengan rumus :
IB sat >

I Csat
β

IB sat = 2 mA
Sehingga RB dapat dicari dengan persamaan :
IB =

V RB − V BE
RB

2 mA =

RB =

=

5 − 0,7
RB

5 − 0,7
2mA
4,3
2mA

= 2,15 k Ω
Sehingga dalam perancangan dipilih RB = 2,2 k Ω.
Tabel 3.3 Prinsip Kerja Relay Driver

Input yang berasal dari

Keadaan Transistor

keluaran timer mikro

Filamen Pemanas +
Kipas

1

Aktif

Aktif (ON)

0

Tidak Aktif

Tidak bekerja (OFF)
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BAB IV
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil data yang telah diambil dan pembahasan yang
menyatakan bahwa alat yang telah dirancang dapat bekerja dengan baik. Selain itu juga
dapat diketahui apakah alat tersebut sudah sesuai dengan perancangannya. Fungsi utama
dari alat tersebut adalah bekerja mengeringkan tangan jika dalam kondisi terhalang
tangan (= aktif LOW) dan akan berhenti dengan waktu tunda sebesar 10 detik dan waktu
tunda sebesar 2 detik sebelum masuk ke waktu tunda 10 detik lagi.

1
5

2

3
6
4

Gambar 4.1 Alat Pengering Tangan
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Keterangan gambar alat pengering tangan :
1. Kipas Filamen
2. LED (pemancar)
3. Filamen Pemanas
4. Sensor LDR (penerima)
5. Tombol ON/OFF
6. Rangkaian Timer Mikrokontroller AT89S51

Alat pengering tangan ini mempunyai cara kerja sebagai berikut :
-

Alat akan bekerja pada saat terdapat tangan pengguna antara sensor LDR dan
LED.

-

Pada rangkaian sensor, jika intensitas cahaya kecil maka Vo ≈ 0, sehingga
membuat transistor tidak bekerja. Vo ≈ 0 (aktif LOW) akan memicu rangkaian
berikutnya yaitu rangkaian timer mikro untuk bekerja menjalankan program
timer.

-

Jika pin P1.0 pada

mikrokontroler menerima sinyal logika 0, maka

mikrokontroler akan memicu transistor untuk mengaktifkan relay sehingga akan
mengaktifkan hair dryer
-

Pada bagian transistor NPN yaitu jika P2.0 mikrokontroler berlogika 0 maka arus
yang akan melalui kaki kolektor ke emitter tidak terjadi sehingga tidak dapat
memberikan daya pada relay sehingga tidak mengaktifkan hair dryer begitu pula
sebaliknya.
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Tabel 4.1 Data Primer hasil pengukuran alat pengering tangan sewaktu ada
halangan tangan pada sensor LDR dan LED (pada saat kondisi alat bekerja,
dengan suhu berkisar antara 27oC).

t (detik)

Suhu ruangan (oC)

Suhu Pemanas (oC)

Kondisi Pemanas

1

26

28

OFF

2

27

28

OFF

3

27

29

ON

4

27

30

ON

5

27

30

ON

6

27

30

ON

7

27

30

ON

8

27

32

ON

9

27

32

ON

10

27

32

ON

11

27

32

OFF

12

27

32

OFF
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Tabel 4.2 Data hasil pengukuran alat pengering tangan sewaktu ada halangan
tangan pada sensor LDR dan LED (pada saat kondisi alat bekerja, dengan suhu
berkisar antara 24oC).

t (detik)

Suhu ruangan (oC)

Suhu Pemanas (oC)

Kondisi Pemanas

1

24

27

OFF

2

24

28

OFF

3

24

29

ON

4

24

30

ON

5

24

30

ON

6

24

30

ON

7

24

30

ON

8

24

32

ON

9

24

32

ON

10

24

32

ON

11

24

32

OFF

12

24

32

OFF
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Tabel 4.3 Data hasil pengukuran alat pengering tangan sewaktu ada halangan
tangan pada sensor LDR dan LED (pada saat kondisi alat bekerja, dengan suhu
berkisar antara 21oC).

t (detik)

Suhu ruangan (oC)

Suhu Pemanas (oC)

Kondisi Pemanas

1

21

28

OFF

2

21

29

OFF

3

21

29

ON

4

21

30

ON

5

21

30

ON

6

21

30

ON

7

21

30

ON

8

21

32

ON

9

21

32

ON

10

21

32

ON

11

21

32

OFF

12

21

32

OFF

Keterangan :
-

Pengukuran dilakukan menggunakan multimeter WINNER DT-8908 dan
termometer ruangan.

-

Alat dalam kondisi OFF pada detik pertama dan kedua karena terdapat subrutin
tunda 2 detik pada program mikrokontroller.
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-

Alat akan aktif pada detik ketiga karena mendapat masukan logika LOW ( = pada
saat sensor terhalang tangan) sehingga menjalankan subrutin tunda 10 detik pada
program mikrokontroller hingga waktu 10 detik. Alat akan kembali OFF setelah
tunda waktu 10 detik berakhir pada detik ketiga belas.

-

Suhu ruangan pada waktu pengamatan adalah : 27 oC, sedangkan suhu pemanas
pada waktu kondisi alat ON adalah : 30,4 oC. Suhu ruangan tidak berpengaruh
pada kondisi suhu pemanas, dan kenaikan dari suhu pemanas itu sendiri
diakibatkan dari pemanas yang membutuhkan waktu stabil untuk mencapai suhu
32 oC.

4.1

Rangkaian Sensor
Pada rangkaian ini menggunakan sensor LDR. Rangkaian lengkap sensor ini

seperti ditunjukkan pada gambar 4.2 dibawah ini.
5 Volt

Rx

2

Sensor LDR

Vx

2SC828

Vx1

Keluaran Sensor
3

RB

R1
Re

Gambar 4.2 Rangkaian Sensor
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Pada saat diberi input masukan pada sensor berupa cahaya LED maka alat masih OFF
dan menjalankan sub rutin tunda 2 detik maka resistansi LDR sangat besar hingga
mencapai 10 kΩ, sedangkan bila tidak diberi cahaya LED maka resistansi LDR dapat
mencapai hingga 200 Ω. Level tegangan keluaran pada saat kondisi ON adalah sebesar 0
Volt dan pada kondisi OFF adalah sebesar 4 volt.
Tabel 4.4 Perbandingan Nilai Vx Rangkaian Sensor
Intensitas Cahaya

Vx Rangkaian Sensor

Vx Rangkaian Sensor

Perancangan

Pengukuran

Terang

4V

4,5 V

Gelap

0,3 V

0,2 V

Pada rangkaian sensor ini transistor dapat bekerja sebagai saklar dan mengaktifkan
rangkaian selanjutnya pada saat mengeluarkan input sebesar 0,2 V (aktif LOW).
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4.2

Rangkaian Timer
Pada rangkaian timer ini memiliki rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar 4.3
5V

1
2
3
4
5
6
7
8

C1 30pF

C2 30pF

19
18
9

Y1
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VCC

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7

XTAL1
XTAL2
RST
EA/VPP

12MHz
AT89S51
R2

10K

C3

P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INTO
P3.3/INT1
P3.4/TO
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

PSEN
GND

Keluaran Sensor

VCC
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Keluaran Mikrokontroller

ALE/PROG

21
22
23
24
25
26
27
28
10
11
12
13
14
15
16
17
29
30

20

39
38
37
36
35
34
33
32

5V

10uF
Switch Reset

Gambar 4.3 Rangkaian Timer Mikrokontroller
Pada blok timer ini terdapat program timer selama 10 detik seperti ditunjukkan seperti
berikut ini :

Program Timer 10 detik
RATUSAN
EQU 200
CACAH
EQU -50000
TERRATUSAN EQU 200
TERCACAH
EQU -10000
ORG 0H
MOV TMOD,#01H
MOV P2,#00H
MOV P1,#0FFH
MULAI:
ACALL TUNDA2S
JNB
P1.0,HIDUP
SJMP MULAI
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HIDUP:
MOV P2,#0FFH
ACALL TUNDA10S
MOV P2,#00H
SJMP MULAI
TUNDA10S:
MOV
R3,#RATUSAN
TUNDALAGI:
MOV TH0,#HIGH CACAH
MOV TL0,#LOW CACAH
SETB TR0
TUNDATUNGGU:
JNB
TF0,TUNDATUNGGU
CLR
TF0
CLR
TR0
DJNZ R3,TUNDALAGI
RET
;*****************************************
TUNDA2S:
MOV
R3,#TERRATUSAN
LAGI:
MOV TH0,#HIGH TERCACAH
MOV TL0,#LOW TERCACAH
SETB TR0
TUNGGU:
JNB
TF0,TUNGGU
CLR
TF0
CLR
TR0
DJNZ R3,LAGI
RET
END

Terdapat dua buah sub rutin di dalam program ini yaitu
1. Sub rutin 10 detik
sub rutin utama didalam program timer ini yang akan memberikan waktu tunda
sebesar 10 detik, yang ditunjukkan dalam instruksi berikut ini :
TUNDA10S:
MOV R3,#RATUSAN
TUNDALAGI:
MOV TH0,#HIGH CACAH
MOV TL0,#LOW CACAH
SETB TR0
TUNDATUNGGU:
JNB TF0,TUNDATUNGGU
CLR TF0
CLR TR0

; EQU = 200
; Isi TH0 dengan HIGH (CACAH)
; Isi TL0 dengan LOW (CACAH)
; Hidupkan Timer 0
; cek apakah ada carry?
; carry dinolkan
; matikan timer 0
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DJNZ R3,TUNDALAGI

; cek apakah sudah
; #RATUSAN kali?
; jika belum ulangi dari
;TUNDALAGI

RET
Sub rutin ini memiliki deklarasi pada awal program yaitu :
RATUSAN
CACAH

EQU 200
EQU -50000

Æ 200 x 50000 µs = 10 detik

2. Sub rutin 2 detik
Sub rutin yang akan bekerja sebelum dan setelah sub rutin 10 detik, untuk
memberi waktu tunda sebelum kembali ke perulangan sub rutin 10 detik.
Subrutin 2 detik ditunjukkan dalam instruksi berikut ini :
TUNDA2S:
MOV
LAGI:
MOV
MOV
SETB
TUNGGU:
JNB
CLR
CLR
DJNZ
RET
END

R3,#TERRATUSAN
TH0,#HIGH TERCACAH
TL0,#LOW TERCACAH
TR0
TF0,TUNGGU
TF0
TR0
R3,LAGI

Sub rutin ini memiliki deklarasi pada awal program yaitu :
TERRATUSAN
TERCACAH

EQU 200
EQU -10000

Æ 200 x 10000 µs = 2 detik

Pada rangkaian timer ini memiliki keluaran tegangan sebesar 4,5 Volt pada saat kondisi
ON dan tegangan sebesar 0 .5 Volt pada saat kondisi OFF.
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-

Pada instruksi sub rutin MULAI berikut ini akan dijelaskan mengenai cara kerja
instruksi program :
MULAI:
ACALL

TUNDA2S

JNB

P1.0,HIDUP

SJMP MULAI
- ACALL

TUNDA2S

; panggil subrutin TUNDA2S

- JNB

P1.0,HIDUP

; cek sensor LDR ,
; 0 Æ ada halangan
; 1 Æ tidak ada halangan

-

- SJMP
MULAI
; mulai lagi dari awal
Pada instruksi sub rutin HIDUP berikut ini akan dijelaskan mengenai cara kerja
instruksi dari sub rutin ini:
HIDUP:
MOV

P2,#0FFH

ACALL
MOV
SJMP

TUNDA10S
P2,#00H
MULAI

; menghidupkan filamen pemanas dan
kipas
; matikan filamen pemanas dan kipas
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4.3

Rangkaian Relay Driver
VCC

220 Vac

D1

K1
5
3
4
1
2

Pengering

RELAY
3

2,2 k
2

P2.1 AT89S51

2SC828

1

Gambar 4.4 Rangkaian Relay Driver

Rangkaian ini berfungsi mengatur aktif tidaknya hair dryer/ pengering.
Rangkaian ini mempunyai tegangan input 12 Volt. Rangkaian driver pada alat pengering
tangan ini menggunakan prinsip kerja transistor sebagai saklar yang nantinya sebagai
masukan relay, di mana driver ini bekerja apabila ada masukan dari rangkaian pengontrol
(mikrokontroler AT89S51). Apabila output dari Mikrokontroler AT89S51 berlogika 1
maka transistor akan aktif, sehingga relay akan bekerja mengaktifkan hair dryer atau
pengering. Namun apabila output dari mikrokontroler berlogika 0 maka transistor tidak
aktif, sehingga hair dryer atau pengering dalam kondisi off. Pada pengambilan data
output relay menghasilkan tegangan keluaran sebesar 11,5 Volt pada kondisi ON dan
tegangan keluaran sebesar 0 Volt pada saat kondisi alat OFF. Pada pengamatan dan
pengambilan data, relay sudah dapat bekerja dengan baik dan menjalankan rangkaian
filamen pemanas serta kipas.
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Pada pengukuran didapatkan nilai RD relay = 397 Ω, sedangkan pada datasheet RD relay
= 400 Ω. RD relay dicari untuk mendapatkan besarnya Ic pada saat saturasi.
Tabel 4.5 Perbandingan nilai Ic pada saat saturasi
Ic sat pengukuran

Ic sat perhitungan

29 mA

30 mA

Dapat dilihat pada Tabel 4.3 diatas bahwa nilai Ic sat dengan pengukuran RD relay
sebesar 397 Ω maka transistor akan tetap berada dalam kondisi saturasi mengingat rumus
: IB sat >

I Csat
β
IB sat >

29mA
130

IB sat > 2,2 mA
Pada kondisi ini maka transistor seolah – olah short pada hubungan kolektor – emitter,
dan kondisi ini dalam keadaan tertutup.
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BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1.

Kesimpulan
Dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :
a) Alat pengering tangan otomatis ini dapat bekerja dengan baik dengan
waktu kerja sebesar 10 detik
b) Terdapat sub rutin waktu tunda sebesar 2 detik untuk masuk ke perulangan
sub rutin waktu 10 detik.
c) Alat akan bekerja jika terdapat tangan pengguna antara sensor LDR dan
LED. Pada kondisi terhalang tangan, maka rangkaian sensor akan
menghasilkan keluaran LOW yang akan mengaktifkan rangkaian timer
mikrokontroller AT89S51.

5.2.

Saran
Saran untuk pengembangan alat ini adalah pengembangan sensor yang
lebih sensitif dan lebih jauh, contohnya sensor ultrasonik

