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Abstrak 

 
Uji nyala api yang dipersyaratkan dalam SNI 7368:2011 menyatakan bahwa kompor gas harus tetap menyala 

saat diberi angin dengan kecepatan 3 meter/detik. Selama ini Laboratorium Pengujian P2SMTP LIPI melakukan 

metode konvensional dalam pengkondision ruang uji untuk mendapatkan kecepatan angin sebesar 3 

meter/detik tersebut. Metode konvensional yang digunakan yaitu dengan menggerakkan kipas angin maju 

mundur menghadap ke arah pemantik kompor gas. Kekurangan metode ini diantaranya: membutuhkan 

personil yang lebih banyak saat pengkondision ruang uji, memerlukan waktu relatif lama, dan kondisi kecepatan 

angin yang tidak stabil karena hanya mengandalkan setting bawaan dari kipas angin. Oleh karenanya pada 

makalah ini dirancang sebuah sistem kendali kecepatan motor DC berbasis Arduino Mega 2560 untuk 

memenuhi klausul uji nyala api pada SNI 7368:2011 tersebut. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 digunakan 

sebagai CPU yang memprogram motor DC untuk menggerakkan baling-baling kipas angin agar bisa memberi 

kecepatan angin sebesar 3 meter/detik. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan dari hasil perancangan ini, 

diperoleh hasil yang memuaskan, yaitu: waktu pengkondision ruang uji menjadi lebih singkat, respon time 

yang lebih cepat yaitu sebesar 18 detik, dan kecepatan angin yang dihasilkan relatif stabil. 

Kata kunci: Uji nyala api, SNI 7368:2011, motor DC, Arduino Mega 2560, sistem kendali 

 

Abstract 
 

Flame test required by SNI 7368:2011 states that gas stove flame shall still exist when exposed to air flow of 3 

m/s. So far Testing Laboratory of P2SMTP LIPI applies convensional method in conditioning test chamber in 

order to get air flow of 3 m/s. The conventional method used is by moving the fan back and forth facing the gas 

stove lighter. This method has several drawbacks, such as: more personnel requirement during conditioning 

test chamber, more time consuming relatively, and unstable air flow due to relying  only on default manufacture 

setting of the used electric fan. Therefore, this paper discussed a design of control system for regulating  

Arduino-Mega 2560-based motor DC speed in order to comply with flame test clause of SNI 7368:2011. 

Microcontroller Arduino Mega 2560 was used as CPU to program DC motor so that it would regulate fan blades 

for the purpose of getting air flow of 3 m/s. After several experiments from the designate control system, it 

obtained satisfying results, such as: shorter time in conditioning test chamber, the response time was faster at 

18 seconds, less personnel requirement, and more stable air flow. 

Keyword: flame test, SNI 7368:2011, motor DC, Arduino Mega 2560, control system. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 
Kebijakan pemerintah terkait penggunaan 
bahan bakar LPG untuk kompor gas sudah 
dimulai sejak tahun 2007. Untuk mendukung 
kebijakan pemerintah tersebut, salah satu yang 
memegang peranan penting adalah 
pengembangan stardard untuk pengujian 
kompor gas SNI 7368: 2011 “Kompor gas 
bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem 
pematik”. Dalam standar tersebut berisi tentang 
cara pengujian kompor gas (BSN, 2011). Salah 

satu klausul dalam standar tersebut mengatur 
tentang uji nyala api(flame test). Uji nyala api ini 
dilakukan untuk mengetahui kualitas nyala api 
pada kondisi api diberikan hembusan angin, 
berapa  konsumsi input gas dan efisiensinya.Uji 
pada kondisi api diberikan hembusan angin 
dilakukan dengan cara kompor dibiarkan 
menyala tanpa adanya aliran udara. Kemudian 
dihembuskan angin berkecepatan 3 m/s ke 
arah kompor yang menyala selama beberapa 
saat. Api tidak boleh mati atau padam selama 
angin dihembuskan.  
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Selama ini Laboratorium Pengujian 

P2SMTP LIPI melakukan klausul uji nyala api 

tersebut dengan metode konvensional untuk 

mendapatkan kecepatan angin sebesar 3 m/s, 

yaitu dengan menggerakkan kipas angin maju 

mundur menghadap ke arah pemantik kompor 

gas. Cara ini mempunyai beberapa 

kekurangan, diantaranya:membutuhkan 

personil yang lebih banyak saat pengkondision 

ruang uji, memerlukan waktu relatif lama, dan 

kondisi kecepatan angin yang tidak stabil 

karena hanya mengandalkan setting bawaan 

dari kipas angin.  

Oleh karenanya pada makalah ini 

dirancang sebuah sistem pengaturan 

kecepatan motor DC (direct current) berbasis 

Arduino Mega 2560. Alat yang dirancang 

diharapkan mampu memenuhi klausul uji nyala 

api pada SNI 7368:2011 dengan hembusan 

angin 3 m/s. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

digunakan sebagai CPU yang memprogram 

motor DC untuk menggerakkan baling-baling 

kipas angin agar bisa memberi kecepatan angin 

sebesar 3 meter/detik. Adapun untuk sensor 

kecepatan angin, digunakan anemometer 

digital. Sistem kendali yang dirancang 

merupakan sistem open loop artinya sistem ini 

tidak menggunakan umpan balik secara 

elektronik dari hasil pengukurannya untuk 

mengoreksi nilai referensi kecepatan anginnya. 

Melainkan menggunakan bantuan manusia 

untuk mengatur potensimeter sehingga 

kecepatan yang diinginkan mampu tercapai. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Uji Nyala Api SNI 7368: 2011 

Uji nyala api pada SNI 7368: 2011 dilakukan 

dengan menggunakan tekanan gas 280 mm 

H2O ± 5 mm H2O. Kompor gas dinyalakan 

selama 5 menit pada posisi maksimum. 

Kemudian kompor dimatikan secara tiba-tiba, 

tidak boleh ada api membalik yang lebih besar 

dari 70dB (yang diukur dari jarak 1 m dengan 

sudut 30º dari bidang datar, dengan 

menggunakan alat ukur kebisingan. Pada saat 

bukaan katup minimum/nyala api paling kecil, 

api tidak boleh mati. Kemudian pada saat posisi 

api menyala, ditiupkan angin dengan kecepatan 

3 m/s api tidak boleh mati (BSN, 2011). 

 

 

 

 

 

2.2. Sistem kendali open loop 

Suatu sistem kendali yang tidak menggunakan 

keluarannya sebagai umpan balik disebut 

sistem kendali open loop. Keluaran dari sistem 

tidak dibandingkan dengan nilai masukannya 

(Ogata, 2010). Sistem yang beroperasi 

berbasis waktu seperti sistem lampu lalu-lalu 

lintas biasanya merupakan sistem open loop. 

Diagram blok dari suatu sistem open loop 

ditunjukkan pada Gambar 1 berikut (“Control 

Systems Quick Guide,” 2017). 

 
Gambar 1 Diagram blok sistem open loop 

 

2.3. Motor DC 

Motor DC merupakan sebuah mesin listrik yang 

beroperasi menggunakan energi listrik arus 

searah. Bagian utama dari motor DC umumnya 

disebut stator dan rotor. Bagian yang bergerak 

disebut dengan rotor dan bagian yang diam 

disebut stator. Dikedua bagian tersebut 

terdapat komponen seperti sikat, komutator, 

medan magnet, dan angker dynamo seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2 (Nalaprana 

dkk, 2015). 

 
Gambar 2 Prinsip kerja motor DC (Andarini, 

dkk 2018) 

 

Prinsip kerja motor DC yaitu dengan 

mengalirkan arus listrik ke komutator (cincin 

belah) melalui sikat. Sikat ini pada umumnya 

berupa karbon yang akan habis oleh gesekan 

dengan komutator. Dari komutator arus listrik 

melewati angker dynamo sebelum sampe ke 

komutator balik yang terhubung dengan kutub 
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negative dari baterai. Proses konversi energi 

listrik menjadi energi gerak terjadi saat angker 

dynamo bersinggungan dengan medan 

magnet, disini berlaku hukum fisika dasar 

(Muñoz-César et al., 2008). 

 

2.4. Mikrokontroler Arduino 

Arduino merupakan salah satu jenis 

mikrokontroler yang menggunakan chip dengan 

fungsi sebagai pengendali yang dapat di 

program. Komponen utamanya terdiri dari 

memori, prosesor, input output dan 

kelengkapan lainnya (Barrett, 2010) (Gaillard & 

Eieland, 2013).  

Arduino merupakan rangkaian elektronik 

yang bersifat open sourcedan memiliki 

hardware dan software yang mudah untuk 

digunakan. Arduino dapat mengenali 

lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis 

sensor dan dapat mengendalikan lampu, motor, 

dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino 

mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino 

MEGA 2560, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, 

dan lainnya.Arduino adalah sebuah board 

mikrokontroller yang berbasis ATmega328. 

Arduino Mega 2560 memiliki 54 pin input/output 

yang mana 14 pin dapat digunakan sebagai 

output PWM, 16 analog input, crystal osilator 16 

MHz, koneksi USB, jack power, kepala ICSP, 

dan tombol reset (Diksha D et al, 2017). 

Sifat open source Arduino banyak 

memberikan keuntungan tersendiri untuk kita 

dalam menggunakan board ini, karena dengan 

sifat open source komponen yang dipakai tidak 

hanya tergantung pada satu merek, namun 

memungkinkan untuk bisa memakai semua 

komponen yang ada dipasaran.Bahasa 

pemrograman arduino merupakan bahasa C 

yang sudah disederhanakan syntax bahasa 

pemrogramannya sehingga mempermudah 

pengguna dalam mempelajari dan mendalami 

mikrokontroller. Contoh gambar board Arduino 

Mega 2560 ditunjukkan pada Gambar 3 berikut 

(Efendi, 2014). 

 

 

Gambar 3 Arduino Mega 2560 

 

Mikrokontroler ini juga memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan Pulse Width Modulation 

(PWM). Adapun frekuensi PWM yang bisa 

diperoleh adalah 500Hz pada pin 2 sampai 

dengan pin 13 (www.arduino.cc)  

 

2.5. Driver Motor DC L298N 

Driver motor L298N menggunakan prinsip H-

Bridge yang mampu memutar motor listrik 

sampai dengan 4A di tegangan 6V – 46V. 

Kapasitas maksimum driver ini adalah 2 unit 

motor DC. Pengendali utama untuk driver ini 

adalah sinyal PWM. Rangkaian driver motor 

L298N ditunjukkan pada Gambar 4 (“cara kerja 

driver motor L298,” 2017). 

 

 
Gambar 4 Driver motor L298N 

 

3. METODE DAN TEKNIK PENGUKURAN 
 

Dalam perancangan sistem kendali kecepatan 

motor DC berbasis Arduino Mega 2560 untuk 

memenuhi klausul uji nyala api pada SNI 

7368:2011 digunakan alat dan komponen 

sebagai berikut: 

1. Personal computer (PC) 

2. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

dilengkapi denganprototype boarddanbread 

board di atasnya. 

3. Motor DC dilengkapi dengan kipas angin 

4. Driver Motor L298N 
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5. Potensiometer 

 

Adapun diagram skematik dari sistem 

kendalinya ditunjukkan pada Gambar 6 berikut. 

 
 

Gambar 6 Diagram skematik sistem kendali 

kecepatan motor DC berbasis Arduino Mega 

2560 

 

PC merupakan alat yang digunakan 

untuk memprogram mikrokontroler Arduino 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam 

perancangan ini, mikrokontroler diprogram agar 

bisa mengeluarkan sinyal PWM yang menjadi 

masukan bagi driver motor L298N. 

Mikrokontroler juga digunakan untuk membaca 

sinyal analog dari potensiometer. 

Potensiometer akan memberikan sinyal analog 

yang smooth bagi mikrokontroler sehingga 

masukan PWM ke driver motor L298N juga 

smooth. Driver motor L298N mendapat suplai 

tegangan 14 V dari adaptor dan mengeluarkan 

output tegangan 12 V ke motor DC. Motor DC 

akan menggerakkan kipas angin sehingga 

dihasilkan angin dengan kecepatan 3 m/s 

sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh 

standar SNI 7368:2011. Alat sensor angin yang 

digunakan adalah Digital Anemometer Lutron 

dengan model YK-2005AM. Alat mampu 

mengukur kecepatan angin dengan jangkauan 

0,4 – 30 m/s dengan resolusi 0,1 m/s. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Setelah melakukan beberapa kali 

percobaan diperoleh data yang cukup valid 

menggunakan sensor Digital Anemometer 

Lutron dengan model YK-2005AM dengan 

resolusi 0,1 m/s. 

Hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan 

perancangan sistem kendali yang telah 

disebutkan di bagian pendahuluan. Di 

antaranya diperoleh respon time yang lebih 

cepat yaitu sebesar 18 detik. Sementara jika 

menggunakan cara konvensional 

membutuhkan waktu lebih dari ± 91 detik (~ 1,5 

menit). Kecepatan tersebut akan terasa sangat 

berpengaruh ketika beban pengujian 

laboratorium sedang banyak. Untuk lebih 

jelasnya, perbandingan tersebut dapat dilihat di 

Gambar 7 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 
(b) 

Gambar 7 (a) Grafik respon time dengan 

menggunakan metode konvensional, (b) Grafik 

respon time dengan menggunakan metode 

yang baru 

 

Perbedaan tersebut terjadi karena 

beberapa hal. Di antaranya karena waktu start 

up maupun  respon time motor DC dengan 

metode baru lebih cepat dari pada start up 

maupun respon time motor AC dengan metode 

konvensional sehingga berpengaruh terhadap 

kecepatan angin yang dihasilkan oleh kipas 

anginnya. Selain itu, angin yang dihasilkan oleh 

metode konvensional lebih menyebar dan 

kurang fokus dibandingkan angin yang dengan 

metode yang baru. Ini juga berpengaruh pada 

nilai kecepatan angin yang dihasilkan. Dari 

grafik di atas, dapat dilihat juga kestabilan nilai 

kecepatan angin dengan metode yang baru 

lebih baik dibandingkan metode konvensional. 

Ini disebabkan karena pada metode 

konvensional, pengguna harus menggeser 

kipas angin maju/mundur sesuai nilai 

kecepatan anginnya. Nilai setting bawaan dari 
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kipas angin dengan metode konvensional juga 

sangat terbatas, biasanya hanya ada pilihan off, 

1, 2 dan 3. sedangkan dengan meode yang 

baru, kecepatan angin bisa diatur dengan 

potensiometer yang memberi nilai lebih 

smooth. 

Selain perbedaan respon time dan 

kestabilan, ternyata daya yang dikonsumsi 

dengan metode yang baru lebih kecil daripada 

metode konvensional. Hal ini disebabkan 

karena metode yang baru menggunakan 

mikrokontroler Arduino dan motor DC yang 

membutuhkan sumber tegangan DC relatif 

kecil, yakni masing – masing 5 V dan 12 V. 

sedangkan metode konvensional memerlukan 

sumber tegangan AC sebesar 220 V. Arus yang 

dibutuhkan dengan metode yang baru juga 

relatif lebih kecil daripada metode 

konvensional. Terkait dengan kebutuhan 

personil, metode yang baru ini memerlukan 

personil yang lebih sedikit untuk melakukan 

pengujian dibandingkan metode konvenisonal 

karena hanya membutuhkan satu orang saja 

untuk set up metode yang baru. 

 

5. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan,maka dapat disimpulkan bahwa 

metode yang baru memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan metode 

konvensional, di antaranya dari sisi respon time 

yang lebih cepat yaitu hanya membutuhkan 18 

detik untuk mencapai kecepatan angin 3 m/s 

sesuai dengan SNI 7368: 2011, sedangkan 

metode konvensional membutuhkan ± 91 detik. 

Dari sisi kestabilan, metode yang baru juga 

terbukti lebih baik daripada metode 

konvensional karena tidak perlu mengatur jarak 

kipas angin dari kompor dengan menggeser 

maju/mundur. Daya yang dikonsumsi juga lebih 

kecil daripada metode konvensional. 

Kebutuhan personil juga lebih sedikit pada 

metode yang baru dibandingkan metode 

konvensional. 
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