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Abstrak—Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sebuah data logger yang berfungsi untuk merekam 
pergerakan sepeda motor. Paremeter yang direkam, yakni kecepatan, arah, dan waktu tempuh sepeda motor, 
didapatkan dari pembacaan sensor ADXL345, HMC5883L, dan RTC DS1307. Prototipe data logger didesain 
menggunakan mikrokontroler ATmega328P, Perancangan hardware mengikuti aturan Master-Slave dimana 
mikrokontroler bertindak sebagai master dan sensor sebagai slave. Prototipe diinstalasi pada sepeda motor dan 
diuji pada rute yang telah ditentukan. Data logger berfungsi dengan baik, hasil menunjukkan bahwa rata-rata 
waktu tempuh sepeda motor adalah sebesar 4 menit, sedangkan kecepatan dan arah sepeda motor masing-masing 
menunjukkan hasil yang beragam pada tiap menitnya dikarenakan karakteristik rute yang dilalui juga cukup 
bervariasi.

Kata kunci: Accelerometer ADXL345, HMC5883L, Data Logger, RTC, DS1307, ATmega238P

Abstract—The purpose of this study was to design and build a data logger which has the function to record the 
movement of the motorcycle. The recorded parameter, namely the speed, direction, and time, obtained from the 
sensor readings of ADXL345, HMC5883L and DS1307 RTC. The data logger was designed using ATmega328P 
microcontroller and the hardware configuration follows the master-slave rules where microcontroller acts as a 
master and the sensors act a slave. The prototype mounted on motorcycles and tested on a predetermined route. 
The data logger was function properly, the results showed that the average travel time of the motorcycle was equal 
to 4 minutes, while the speed and direction of it show diverse results at every minute due to the characteristics of the 
route passed is also quite varied.
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I. Pendahuluan

Data logger adalah sebuah alat elektronik yang 
dapat mencatat/merekam data dari waktu ke waktu (real 
time) baik yang terintegrasi dengan sensor maupun 
yang menggunakan external sensor. Umumnya data 
logger memiliki ukuran fisik yang kecil, bertenaga 
baterai, portabel, dilengkapi dengan mikroprosesor, 
serta memori untuk menyimpan data. Beberapa data 
logger diantarmukakan dengan komputer menggunakan 
software, namun  juga terdapat data logger yang memiliki 
antarmuka sendiri seperti seperti keypad dan LCD. 

Aplikasi data logger yang sering dijumpai dalam 
kehidupan sehari-hari adalah perekam suhu, perekam 
kecepatan angin, perekam intensitas cahaya matahari, dan 
sebagainya, namun untuk aplikasi yang berfungsi sebagai 
perekam kecepatan dan arah pergerakan kendaraan 
berbasis mikrokontroler ATmega328P sangat sedikit yang 
mengembangkannya. 

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
rancang bangun prototipe perekam vektorisasi pergerakan 

kendaraan berbasis mikrokontroler ATmega328P, 
adapun kendaraan yang digunakan adalah sepeda 
motor. Beberapa perangkat yang digunakan diantaranya 
adalah mikrokontroler ATmega328P, sensor percepatan 
ADXL345, sensor kompas HMC5883L, penghitung 
waktu DS1307, dan SD Card. Prototipe kemudian diuji 
pada sepeda motor yang akan menempuh rute yang telah 
ditentukan, yaitu dari Taman Budaya Banda Aceh hingga 
Mesjid Raya Baiturrahman. Apabila protptipe diaktifkan 
data akan direkam ke dalam memory card. Rangkaian 
elektronika dari prototipe ini mengacu kepada metode 
Master-Slave dimana yang bertindak sebagai master 
adalah mikrokontroler ATmega328P dan yang bertindak 
sebagai slave adalah sensor.

II. StudI PuStaka

A. Mikrokontroler ATmega328P

ATmega328P merupakan salah satu mikrokontroler 
yang diproduksi oleh Atmel. ATmega328p memiliki 
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arsitektur Harvard, adanya pemisahan memori untuk 
kode program dan memori untuk data sehingga dapat 
memaksimalkan kinerja secara parallelism. Sistem kerja 
pada ATmega328p ini dilakukan secara multitasking, yaitu 
instruksi-instruksi dalam memori program dieksekusi 
dalam satu alur tunggal. Ketika instruksi pertama 
dikerjakan, instruksi berikutnya sudah diambil dari 
memori program. Konsep inilah yang memungkinkan 
instruksi-instruksi dapat dieksekusi dalam setiap siklus 
clok. ATmega328p juga memiliki register yang serbaguna 
yaitu register 32 x 8 bit. Register ini digunakan untuk 
mendukung operasi pada Arithmatic Logic Unit (ALU) 
yang dapat dilakukan dalam satu siklus. Enam dari 
register serbaguna ini dapat digunakan sebagai 3 buah 
register pointer 16-bit pada mode pengalamatan tidak 
langsung untuk mengambil data pada ruang memori data. 
Ketiga register pointer 16-bit ini disebut dengan register 
X (gabungan R26 dan R27), register Y (gabungan R28 dan 
R29), dan register Z (gabungan R30 dan R31). Hampir 
semua instruksi pada mikroprosessor AVR memiliki 
format 16-bit. Setiap alamat memori program terdiri dari 
instruksi 16-bit atau 32-bit [1]. 

B. Accelerometer ADXL345

Accelerometer seri ADXL345 merupakan sebuah 
modul yang berfungsi untuk mengukur kecepatan, 
mendeteksi dan mengukur getaran, ataupun untuk 
mengukur percepatan akibat gravitasi bumi. Cara kerja 
accelerometer ini sama halnya dengan hukum fisika, bahwa 
apabila suatu konduktor digerakkan melalui suatu medan 
magnet, atau jika suatu medan magnet digerakkan melalui 
suatu konduktor, maka akan timbul suatu tegangan induksi 
pada konduktor tersebut. Accelerometer yang diletakkan 
di permukaan bumi dapat mendeteksi percepatan 1g 
(ukuran gravitasi bumi) pada titik vertikalnya, untuk 
percepatan yang dikarenakan oleh pergerakan horizontal 
maka accelerometer akan mengukur percepatannya secara 
langsung. Accelerometer seri ADXL345 berkemampuan 
untuk membaca percepatan pada bidang x,y, maupun z 
seperti terlihat pada gambar 1. 

C. Sensor Magnetometer HMC5883L

HMC5883L adalah sebuah sensor yang digunakan 
untuk menunjukkan arah mata angin, atau bisa juga 

disebut sebagai kompas digital. Sensor ini menggunakan 
komponen utama berupa IC HMC5883L yang merupakan 
IC kompas digital 3 axis yang memiliki interface berupa 
2 pin I2C. HMC5883L memiliki sensor magneto-resistive 
HMC118X series ber-resolusi tinggi, ditambah ASIC 
dengan konten amplification, automatic degaussing 
strap driver, offset cancellation dan 12 bit ADC yang 
memungkinkan keakuratan kompas mencapat 1 sampai 2 
derajat. Modul ini biasa digunakan untuk keperluan sistem 
navigasi otomatis, mobile phone, netbook dan perangkat 
navigasi personal. Modul ini memiliki 5 pin, diantaranya 
adalah VCC, Gnd, SDA, SCL, dan DRDY. 

HMC5883L menggunakan tiga unsur magnetoresistif. 
Salah satunya adalah dapat mengubah perlawanan 
secara proporsional dengan kekuatan medan magnet di 
sepanjang sumbunya. Poin penting yang perlu dicatat 
bahwa kepekaan setiap elemen individu magnetoresistif 
merupakan komponen yang sejajar antara medan magnet 
dengan sumbu elemen. Ketiga unsur dalam paket sensor 
yang berorientasi sedemikian rupa sehingga masing-
masing adalah orthogonal dengan dua lainnya. Dengan 
kata lain, masing-masing sumbu X, Y dan Z adalah 
searah. Dengan demikian, ketika paket sensor terkena 
medan magnet, kekuatan dan arah medan yang dalam 
ruang tiga-dimensi dapat ditentukan dari resistensi yang 
ditunjukkan oleh tiga elemen. HMC5883L menyajikan 
kepekaan medan magnet sebagai vektor terhadap ketiga 
sumbu yang ditandai dengan 16-bit (satu untuk setiap 
sumbu). Hal ini juga secara otomatis mengkompensasi 
setiap ketergantungan internal terhadap pengaruh offset 
dan suhu pada masing-masing elemen.

D. RTC DS1307

Real Time Clock atau RTC DS1307 merupakan salah 
satu IC yang dapat bekerja dalam daya rendah. Di dalamnya 
berisi waktu jam dan kalender dalam format BCD. Waktu 
jam dan kalender memberikan informasi detik, menit, jam, 
hari, tanggal, bulan, dan tahun. Pendeteksi sumber listrik 
juga tersedia dalam modul ini sehingga apabila terjadi 
pemutusan sumber listrik secara tiba-tiba RTC dapat 
langsung mengalihkan sumber energinya ke baterai. 

Komunikasi pada RTC menggunakan I2C-Bus. I2C-
Bus atau (Inter-Integrated Circuit Bus) merupakan bus 
serial yang dikembangkan oleh Phillips sekitar tahun 
1980. I2C-Bus digunakan untuk menghubungkan IC 
dengan mikrokontroler. Standar I2C-Bus telah banyak 
digunakan di berbagai macam bidang elektronik terutama 
kontrol dengan kecepatan low-to-medium.

Dengan menggunakan I2C-Bus, sistem komunikasi 
antar perangkat hanya membutuhkan dua jalur saja yaitu 
SDA (Serial Data) dan SCK (Serial Clock), dimana SCK 
merupakan jalur yang digunakan untuk mensinkronisasi 
transfer data, sedangkan SDA merupakan jalur untuk 
data. Dalam operasinya, DS1307 beroperasi sebagai 
slave. Cara aksesnya mula-mula mengirim sinyal START 
diikuti alamat perangkat (device address) seperti terlihat 
pada Gambar 2, dan alamat register yang akan dibaca. 

Gambar 1. Kalibrasi pergerakan tiap-tiap sumbu



ISSN: 2088-9984

74

Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2015

Kemudian beberapa alamat register tersebut dapat dibaca 
hingga sinyal STOP dikirim. Data waktu dan tanggal 
tersimpan dalam memori yang masing-masing berukuran 
1 byte, mulai dari alamat 00H sampai 07H. Sisanya (08H 
~ 3FH) merupakan alamat RAM yang bisa digunakan.

III. Metode

A. Rancangan Perangkat keras

Rancangan perangkat keras merupakan kegiatan 
penyusunan perencanaan terhadap sebuah purwarupa/ 
prototype yang akan dibangun. Perancangan perangkat 
keras melibatkan beberapa komponen elektronika seperti, 
sensor kompas, sensor percepatan, RTC, sd card, dan 
mikrokontroler (arduino).

B. Rancangan Perangkat Lunak

Rancangan perangkat lunak merupakan kegiatan 
penyusunan perencanaan sistem kontrol pada sebuah 
purwarupa/prototype. Sebelum melakukan suatu 
rancangan, perlu dilakukan analisa kebutuhan, yakni 
analisa untuk mengklasifikasikan dan menstrukturisasi 
informasi-informasi yang akan digunakan pada saat 
melakukan rancangan. Pengklasifikasian informasi 
tersebut dapat digambarkan berupa tipe data, variabel, file 
header, konstanta, algoritma, dan lain-lain.

Setelah proses mengklasifikasi data dilakukan, 
pengkodean dapat dilaksanakan. Tahap pengkodean ini 
merupakan tahap yang berkecimpung dengan struktur 

data. Jika dilihat dari brand yang digunakan, maka teknik 
struktur data yang diterapkan ini menggunakan teknik 
struktural bahasa pemrograman C. Struktur ini sangat 
populer dikalangan teknologi mikro saat ini, dikarenakan 

Gambar 2. Alamat pada RTC DS1307

Gambar 3. Metode Penelitian

Gambar 4. Rancangan Perangkat Lunak

Gambar 5. Algoritma pemrograman pada sensor
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penggunaannya yang sangat mudah.
Secara umum, teknik pengkodean/algoritma 

pemrograman pada perangkat lunak ini mengalami bentuk 
integrasi yang lebih komplit. Tiap-tiap komponen akan 
terlibat dan saling berkontribusi guna menjadi bagian 
dari sebuah sistem yang dapat menghasilkan sejumlah 
informasi. Gambar 4 menunjukkan algoritma perancangan 
perangkat lunak yang secara menyeluruh akan diterapkan 
pada penelitian ini.

Apabila diperhatikan secara khusus, pengkodean 
pada tiap-tiap sensor akan berbeda-beda. Hal ini 
disebabkan karena adanya perbedaan fungsionalitas pada 
masing-masing sensor. Teknik pengkodean/algortima 
pemrograman yang digunakan untuk perancangan sistem 
kontrol pada sensor dapat dilihat pada gambar 5.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Setelah dilakukan pengujian dan dipastikan masing-
masing komponen bekerja dengan baik, selanjutnya 
dilakukan pengintegrasian modul/komponen sensor. 
Pada tahap ini seluruh komponen akan dihubungkan 

ke mikrokontroler. Penggabungan ini membutuhkan 
strategi komunikasi master-slave, dimana yang menjadi 
master adalah mikrokontroler dan yang menjadi slave 
adalah komponen. Gambar 6 merupakan prototipe dari 
keseluruhan sistem

Lokasi pengujian dimulai dari titik A menuju titik B, 
dimana titik A berada di depan Taman Budaya Banda 
Aceh dan titik B di Mesjid Raya Baiturrahman Banda 
Aceh. Diantara kedua titik tersebut terdapat beberapa 
jalan protokol yang turut dilewati diantaranya Jl. Teuku 
Umar, Jl. Mohd. Jam, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jl. Tgk. 
Chik Pante Kulu, dan Jl. Tgk. Abd. Ujung Rimba.  Rute 
pengujian terlihat seperti Gambar 7.

A. Hasil Percobaan 1

Hasil percobaan dapat dilihat sesuai Tabel 1 yang 
menampilkan informasi tentang data percepatan, 
kecepatan, waktu, dan arah tuju sepeda motor. Berdasarkan 
data-data yang didapatkan, maka grafik sensor percepatan 
dan sensor kompas terlihat seperti pada Gambar 8 dan 9.

Gambar 8 menunjukkan kecepatan sepeda motor yang 
melaju pada tiap-tiap satu menit. Begitu juga dengan 
grafik sensor kompas pada Gambar 9. Grafik tersebut 
menunjukkan bahwa pada selang waktu satu menit 
kendaraan telah mengalami beberapa perubahan arah. 
Misalnya pada menit pertama kendaraan melaju ke arah 
jarum kompas 410, kemudian memasuki menit kedua 
dengan mengalami perubahan rute, arah kendaraan sudah 
mulai berubah dengan menunjukkan ke arah 30. Begitupun 
seterusnya hingga memasuki menit ke empat.

B. Hasil Percobaan Kedua

Berdasarkan data-data yang ditunjukkan pada Tabel 
2, maka didapat grafik sensor percepatan seperti yang Gambar 6. Prototipe rangkaian datalogger

Gambar 7. Peta rute yang dilalui kendaraan

Tabel 2. Rangkuman Percobaan Kedua

Percobaan kedua

ttotal t=n a v
Arah

Derajat Keterangan

4 menit

1’ 103 103 41 Utara

2’ 103 103 3 Utara

3’ 106 215 14 Barat Laut

4’ 99 181 48 Timur Laut

Tabel 1. Rangkuman Percobaan Pertama

Percobaan pertama

ttotal t=n a v
Arah

Derajat Keterangan

4 menit

1’ 95 95 41 Timur Laut

2’ 97 99 3 Utara

3’ 104 213 14 Utara

4’ 132 73 48 Timur Laut
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ditunjukkan pada Gambar 10.
Pada grafik yang ditunjukkan pada Gambar 10, secara 

sekilas dapat dilihat bahwa grafik menujukkan perubahan 
yang stabil. Artinya, perubahan yang ditunjukkan tidak 
begitu segnifikan dibandingkan grafik sensor percepatatan 
seperti yang telah ditunkukkan Gambar 8. 

Tetapi berbeda dengan grafik sensor kompas pada 
Gambar 11 yang menunjukkan perubahan signifikan 
dibandingkan dengan grafik sensor kompas pada Gambar 
9. Yang membedakan diantara keduanya adalah pada saat 
percobaan memasuki menit ketiga, grafik pada Gambar 11 menunjukkan arah kendaraan menuju barat laut, sedangkan 

grafik pada Gambar 9 menuju ke arah utara. Tidak hanya 
itu, bahkan perubahan penunjukan arah ini pun sudah 
mulai berbeda pada saat menit pertama dilakukan. Pada 
menit pertama dilakukan, grafik sensor kompas pada 
Gambar 11 menunjukkan arah jarum kompas sebesar 6o 

yaitu ke arah utara, sedangkan pada percobaan pertama 
sensor kompas menunjukkan pergerakan jarum kompas 
ke arah 10o yaitu ke timur laut.

C. Hasil Percobaan Ketiga

Berdasarkan data-data yang ditunjukkan pada Tabel 3, 
maka didapat grafik sensor percepatan dan sensor kompas 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12 dan 13.

Gambar 8. Grafik sensor percepatan percobaan 1

Gambar 9. Grafik sensor kompas percobaan 1

Gambar 10. Grafik sensor percepatan percobaan 2

Gambar 11. Grafik sensor kompas percobaan 2

Tabel 3. Rangkuman Percobaan Ketiga

Percobaan ketiga

ttotal t=n a v
Arah

Derajat Keterangan

4 menit

1’ 99 99 352 Utara

2’ 76 53 352 Utara

3’ 101 250 133 Tenggara

4’ 100 150 328 Barat Laut

Gambar 12. Grafik sensor percepatan percobaan 3
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V. keSIMPulan

Sistem data logger pergerakan sepeda motor berbasis 
mikrokontroler ATmega328P berhasil merekam pergerakan 
sepeda motor saat sedang melaju. Data percepatan 
yang dihasilkan dari sistem data logger ini berupa nilai 
percepatan gravitasi, dimana hasil pengukurannya 
menunjukkan nilai terhadap tiga buah sumbu seperti x, 
y, dan z. Kecepatan sepeda motor ditentukan oleh sistem 
data logger menggunakan persamaan fisika dengan 
mengambil data yang telah didapat dan diketahui dari 
sistem data logger. Dalam percobaan 2 dan 3, data logger 
merekam arah pergerakan sepeda motor yang nilainya 
relatif hampir sama yaitu ke arah utara, dalam dua menit 

pertama. Perekaman kecepatan sepeda motor dapat lebih 
efektif apabila digunakan sensor pendeteksi kecepatan.
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Gambar 13. Grafik sensor kompas percobaan 3


