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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi saat ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. 

Mulai dari teknologi yang paling kecil sampai pada yang sangat canggih. Saat ini ada 

beberapa alat-alat elektronik yang mulai berkembang untuk membantu kegiatan manusia 

sehari-hari. Mulai dari peralatan hiburan sampai pada peralatan yang dapat mengganti tugas 

manusia untuk bekerja.  

Teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Berbagai macam alat elektronik telah 

dibuat oleh manusia dengan fungsinya masing-masing. Dengan sebuah system kerja tidak 

jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya.  

Salah satu perangkat yang paling penting dalam sebuah alat elektronik  adalah sebuah 

sensor yang dapat mendeteksi kejadian atau situasi yang ada di sekelilingnya. Mulai dari 

sensor suara, sensor api, dan sensor jarak.  

Dalam makalah ini kami akan membahas sebuah sensor yang digunakan di sebuah alat 

elektronik seperti robot dengan menggunakan sensor jarak, dalam hal ini kami memilih untuk 

membahas sebuah sensor ultrasonic.. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Adapun maksud dan tujuan kami dalam pembuatan makalah dan judul yang diangkat 

adalah  antara lain : 

a. Untuk mengetahui dan memahami prinsip kerja sensor ultrasonic 

b. Sebagai bahan referensi untuk dijadikan acuan bagi pembaca 

c. Untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis sensor ultrasonic dan prinsip kerjanya 

d. Mengetahui dan memahami penerapan sensor ultrasonic pada teknologi 

 

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari makalah ini yaitu memberikan pengetahuan 

lebih tentang sensor ultrasonic yang diterapkan dalam teknologi khususnya robotika 
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1.4 Rumusan Masalah 

Yang akan menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah : 

a. Pengertian Sensor Ultrasonic 

b. Bagaimana sebuah sensor ultrasonic menjadi salah satu alat yang digunakan pada sebuah 

alat elektronik seperti robot  yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan suara. 

c. Prinsip kerja sebuah sensor ultrasonic 

d. Apa saja sensor yang termasuk sensor ultrasonic dan penerapannya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang 

suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu di depannya, 

frekuensi kerjanya pada daerah diatas gelombang suara dari 40 KHz hingga 400 KHz. 

 Sensor ultrasonik terdiri dari dari dua unit, yaitu unit pemancar dan unit penerima 

 Di dalam robotika, sensor sonar mempunyai tiga tujuan yang berbeda, 

tetapi berhubungan,yaitu  : Penghindaran rintangan (Obstacle avoidance),Pemetaan sonar 

(Sonar Mapping) dan Pengenalan objek (Object recognition) 

 Prinsip Kerja  dari sensor ultrasonic yaitu 

 Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik.  

 Sinyal yang dipancarkan tersebut kemudian akan merambat sebagai sinyal / gelombang 

bunyi dengan kecepatan bunyi yang berkisar 340 m/s.  

 Setelah sinyal tersebut sampai di penerima ultrasonik, kemudian sinyal tersebut akan 

diproses untuk menghitung jaraknya. 

 

 Sensor jarak ultrasonik ping adalah sensor 40 khz produksi parallax yang banyak 

digunakan untuk aplikasi atau kontes robot cerdas 

 

 Sensor SFR04 adalah sensor ultrasonik yang diproduksi oleh Devantech. Sensor ini 

merupakan sensor jarak yang presisi. Dapat melakukan pengukuran jarak 3 cm sampai 3 

meter dan sangat mudah untuk dihubungkan ke mikrokontroler menggunakan sebuah pin 

Input dan pin Output. 

 

 Modul Sensor Ultrasonik (sensor PING) merupakan input utama rangkaian yang 

memancarkan gelombang indicator4 setelah menerima trigger dari mikrokontroler. 

Setelah menerima pantulan gelombang tersebut, modul sensor PING akan mengirimkan 

sinyal kembali ke mikrokontroler 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Sensor  Ultrasonik 

 

Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan 

gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu di 

depannya, frekuensi kerjanya pada daerah diatas gelombang suara dari 40 KHz hingga 400 

KHz. 

Sensor ultrasonik terdiri dari dari dua unit, yaitu unit pemancar dan unit penerima. 

Struktur unit pemancar dan penerima sangatlah sederhana, sebuah kristal piezoelectric 

dihubungkan dengan mekanik jangkar dan hanya dihubungkan dengan diafragma penggetar. 

Tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi kerja 40 KHz – 400 KHz diberikan pada plat 

logam. Struktur atom dari kristal piezoelectric akan berkontraksi (mengikat), mengembang 

atau menyusut terhadap polaritas tegangan yang diberikan, dan ini disebut dengan efek 

piezoelectric. 

 

Kontraksi yang terjadi diteruskan ke diafragma penggetar sehingga terjadi 

gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke udara (tempat sekitarnya), dan pantulan 

gelombang ultrasonik akan terjadi bila ada objek tertentu, dan pantulan gelombang 

ultrasonik akan diterima kembali oleh oleh unit sensor penerima. Selanjutnya unit sensor 

penerima akan menyebabkan diafragma penggetar akan bergetar dan efek piezoelectric 

menghasilkan sebuah tegangan bolak-balik dengan frekuensi yang sama. 
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a. Pemancar Ultrasonik (Transmitter) 

Pemancar Ultrasonik ini berupa rangkaian yang memancarkan sinyal sinusoidal berfrekuensi di 

atas 20 KHz menggunakan sebuah transducer transmitter ultrasonik 

 

Rangkaian Pemancar Gelombang Ultrasonik 

Prinsip kerja dari rangkaian pemancar gelombang ultrasonik tersebut adlah sebagai berikut : 

1. Sinyal 40 kHz dibangkitkan melalui mikrokontroler. 

2. Sinyal tersebut dilewatkan pada sebuah resistor sebesar 3kOhm untuk pengaman ketika sinyal 

tersebut membias maju rangkaian dioda dan transistor. 

3. Kemudian sinyal tersebut dimasukkan ke rangkaian penguat arus yang merupakan kombinasi 

dari 2 buah dioda dan 2 buah transistor. 

4. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (+5V) maka arus akan melewati dioda D1 (D1 on), 

kemudian arus tersebut akan membias transistor T1, sehingga arus yang akan mengalir pada 

kolektotr T1 akan besar sesuai dari penguatan dari transistor. 
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5. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (0V) maka arus akan melewati dioda D2 (D2 on), 

kemudian arus tersebut akan membias transistor T2, sehingga arus yang akan mengalir pada 

kolektotr T2 akan besar sesuai dari penguatan dari transistor. 

6. Resistor R4 dan R6 berfungsi untuk membagi tengangan menjadi 2,5 V. Sehingga pemancar 

ultrasonik akan menerima tegangan bolak – balik dengan Vpeak-peak adalah 5V (+2,5 V s.d -

2,5 V). 

b. Penerima Ultrasonik (Receiver) 

Penerima Ultrasonik ini akan menerima sinyal ultrasonik yang dipancarkan oleh pemancar 

ultrasonik dengan karakteristik frekuensi yang sesuai. Sinyal yang diterima tersebut akan melalui 

proses filterisasi frekuensi dengan menggunakan rangkaian band pass filter (penyaring pelewat 

pita), dengan nilai frekuensi yang dilewatkan telah ditentukan. Kemudian sinyal keluarannya 

akan dikuatkan dan dilewatkan ke rangkaian komparator (pembanding) dengan tegangan 

referensi ditentukan berdasarkan  tegangan keluaran penguat pada saat jarak antara sensor 

kendaraan mini dengan sekat/dinding pembatas mencapai jarak minimum untuk berbelok arah. 

Dapat dianggap keluaran komparator pada kondisi ini adalah high (logika ‘1’) sedangkan jarak 

yang lebih jauh adalahlow (logika’0’). Logika-logika biner ini kemudian diteruskan ke rangkaian 

pengendali (mikrokontroler). 

 

Rangkaian Penerima Gelombang Ultrasonik 

Prinsip kerja dari rangkaian pemancar gelombang ultrasonik tersebut adalah  sebagai berikut : 
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1. Pertama – tama sinyal yang diterima akan dikuatkan terlebih dahulu oleh rangkaian transistor 

penguat Q2. 

2. Kemudian sinyal tersebut akan di filter menggunakan High pass filter pada frekuensi > 40kHz 

oleh rangkaian transistor Q1. 

3. Setelah sinyal tersebut dikuatkan dan di filter, kemudian sinyal tersebut akan disearahkan oleh 

rangkaian dioda D1 dan D2. 

4. Kemudian sinyal tersebut melalui rangkaian filter low pass filter pada frekuensi < 40kHz 

melalui rangkaian filter C4 dan R4. 

5. Setelah itu sinyal akan melalui komparator Op-Amp pada U3. 

6. Jadi ketika ada sinyal ultrasonik yang masuk ke rangkaian, maka pada komparator akan 

mengeluarkan logika rendah (0V) yang kemudian akan diproses oleh mikrokontroler untuk 

menghitung jaraknya. 

 

3.2  Tujuan sensor sonar  

 

Di dalam robotika, sensor sonar mempunyai tiga tujuan yang berbeda, 

tetapi berhubungan,yaitu  : 

 

1. Penghindaran rintangan (Obstacle avoidance): Gema (sinyal echo)pertama yang dideteksi 

pertama diasumsikan untuk mengukur jarak dari benda terdekat. Robot-robot menggunakan 

informasi ini untuk merencanakan lintasan di sekitar rintangan dan mencegah benturan/tabrakan. 

 

2. Pemetaan sonar (Sonar Mapping): Beberapa sinyal echo(gema) yang 

diperoleh dari pencarian secara putaran atau dari beberapa sensor sonar digunakan untuk 

membangun peta lingkungan. Seperti halnya tampilan pada radar,satu titik ditempatkan pada 

cakupan yang dideteksi. 

 

3. Pengenalan objek (Object recognition): Satu urutan dari sinyal echo atau pemetaan sonar 

diproses untuk menggolongkan sinyal echo, lalu digunakan untuk menggambarkan struktur-
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struktur dar objek yang dideteksi. Bila berhasil, informasi ini akan bermanfaat untuk navigasi 

robot. 

 

 

Gambar 2.1 – 2.3 menunjukan sebuah sistem sonar yang sederhana. 

 

 

Sebuah transducer sonar,T/R,berlaku sebagai pemancar (T) untuk menghasilkan pulsa akustik 

(P) dan sebagai penerima(R) dari sinyal echo(E). Sebuah objek (O)terletak pada cakupan dari 

pancaran sonar, lalu memantulkan pulsa P. Sinyal yang dipantulkan oleh objek (O) ke tranduser 

akan dideteksi sebagai sinyal echo(gema). 

Waktu tempuh echo t0, biasa disebut time-of-flight (TOF) yang diukur dari waktu pada saat 

pulsa ditransmisikan (Gambar 2.2). Jarak objek r0 (Gambar 2.3) dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

 

Dimana c merupakan kecepatan bunyi (besarnya adalah 344 m/s pada suhu dan tekanan standar). 

Angka 2 merupakan perjalanan sinyal dari P dan E untuk sekali pengukuran. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_Hg5o4lsAmKA/S_az3ntMvqI/AAAAAAAAAeo/-8iOvKwFpS8/s1600/dimas+1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Hg5o4lsAmKA/S_a0sUDAJDI/AAAAAAAAAew/q0qG0XEHGzU/s1600/dimas+2.jpg
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3.3  Prinsip Kerja  

1. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik. Sinyal tersebut berfrekuensi diatas 20kHz, 

biasanya yang digunakan untuk mengukur jarak benda adalah 40kHz. Sinyal tersebut di 

bangkitkan oleh rangkaian pemancar ultrasonik. 

2. Sinyal yang dipancarkan tersebut kemudian akan merambat sebagai sinyal / gelombang 

bunyi dengan kecepatan bunyi yang berkisar 340 m/s. Sinyal tersebut kemudian akan 

dipantulkan dan akan diterima kembali oleh bagian penerima Ultrasonik. 

3. Setelah sinyal tersebut sampai di penerima ultrasonik, kemudian sinyal tersebut akan 

diproses untuk menghitung jaraknya. Jarak dihitung berdasarkan rumus : 

S = 340.t/2 

dimana S adalah jarak antara sensor ultrasonik dengan bidang pantul, dan t adalah selisih 

waktu antara pemancaran gelombang ultrasonik sampai diterima kembali oleh bagian 

penerima ultrasonik. 

  

Untuk lebih jelas tentang sensor ultra sonik dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Besar amplitudo sinyal elekrik yang dihasilkan unit sensor penerima tergantung dari jauh 

dekatnya objek yang dideteksi serta kualitas dari sensor pemancar dan sensor penerima. 

Proses sensing yang dilakukan pada sensor ini menggunakan metode pantulan untuk 

menghitung jarak antara sensor dengan obyek sasaran. Jarak antara sensor tersebut dihitung 

dengan cara mengalikan setengah waktu yang digunakan oleh sinyal ultrasonik dalam 
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perjalanannya dari rangkaian Tx sampai diterima oleh rangkaian Rx, dengan kecepatan 

rambat dari sinyal ultrasonik tersebut pada media rambat yang digunakannya, yaitu udara. 

 

3.4  Sensor yang termasuk Sensor Ultrasonic 

3.4.1  Sensor Jarak Ultrasonik HC-SR04 

Sensor jarak ultrasonic HC-SR04 adalah sensor 40 KHz. HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik 

yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara penghalang dan sensor. Konfigurasi pin dan 

tampilan sensor HC-SR04 diperlihatkan pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC-SR04 memiliki 2 komponen utama sebagai penyusunnya yaitu ultrasonic transmitter dan 

ultrasonic receiver. Fungsi dari ultrasonic transmitter adalah memancarkan gelombang 

ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz kemudian ultrasonic receiver menangkap hasil pantulan 

gelombang ultrasonik yang mengenai suatu objek. Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari 

pemancar hingga sampai ke penerima sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan bidang 

pantul seperti yang diperlihatkan pada Gambar. 
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Prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 adalah, ketika pulsa trigger 

diberikan pada sensor, transmitter akan mulai memancarkan gelombang ultrasonik, pada saat 

yang sama sensor akan menghasilkan output TTL transisi naik menandakan sensor mulai 

menghitung waktu pengukuran, setelah receiver menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu 

objek maka pengukuran waktu akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL transisi turun. 

Jika waktu pengukuran adalah t dan kecepatan suara adalah 340 m/s, maka jarak antara sensor 

dengan objek dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan. 

s = 𝑡 𝑥
340 𝑚/𝑠

2
 

 

Dimana : 

s = Jarak antara sensor dengan objek (m) 

t = Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari transmitter ke receiver (s) 

 

Pemilihan HC-SR04 sebagai sensor jarak yang akan digunakan pada penelitian ini karena 

memiliki fitur sebagai berikut; kinerja yang stabil, pengukuran jarak yang akurat dengan 

ketelitian 0,3 cm, pengukuran maksimum dapat mencapai 4 meter dengan jarak minimum 2 cm, 

ukuran yang ringkas dan dapat beroperasi pada level tegangan TTL Prinsip pengoperasian sensor 

ultrasonik HC-SR04 adalah sebagai berikut ; awali dengan memberikan pulsa Low (0) ketika 

modul mulai dioperasikan, kemudian berikan pulsa High (1) pada trigger selama 10 µs sehingga 

modul mulai memancarkan 8 gelombang kotak dengan frekuensi 40 KHz, tunggu hingga transisi 

naik terjadi pada output dan mulai perhitungan waktu hingga transisi turun terjadi, setelah itu 

gunakan Persamaan 2.1 untuk mengukur jarak antara sensor dengan objek. Timing diagram 

pengoperasian sensor ultrasonik HC-SR04 diperlihatkan pada Gambar. 

 


