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Abstrak___Kiblat merupakan pusat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah. Sudah banyak penelitian tentang
penunjuk arah kiblat yang memanfaatkan segitiga bola untuk menghasilkan arah kiblat dari posisi garis lintang dan
garis bujur. Namun demikian dari penelitian yang ada masih bersifat lokal karena hanya bertumpu pada banyaknya
database posisi garis lintang dan garis bujur sehingga tidak bisa diaplikasikan untuk lokasi-lokasi di luar database
sistem. Maka dari itu pada proyek akhir ini dibuat sistem penunjuk arah kiblat yang menggunakan sistem global
dengan tekologi GPS. Metode utama yang digunakan pada sistem ini adalah melakukan perhitungan matematik dari
data GPS yang berupa posisi lintang dan bujur, kemudian membandingkan hasil perhitungannya dengan data dari
kompas digital yang merepresentasikan kemana arah pengguna alat menghadap. Arah kiblat dapat diketahui dengan
melihat tampilan pada LCD grafik. Ketika hasil perhitungan data latitude dan longitude GPS nilainya sama dengan
data kompas digital, berarti pengguna telah menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan
GPS EG-T10 dengan akurasi 15 meter dan kompas digital CMPS03 yang menggunakan sensor chip KMZ51 yang
dihubungkan dengan board arduino mega 1280, sistem ini mampu menunjukkan arah kiblat dengan nilai Error derajat
0.19%. Sistem yang telah dibuat ini telah memenuhi keakurasian yang ingin dicapai, yaitu 10 derajat (2.7 %) dan
dengan batasan tertentu dapat diaplikasikan sebagai media dalam penentuan arah kiblat.
Kata kunci : Penunjuk kiblat, Trigonometri bola, GPS, Kompas digital CMPS03, LCD Grafik KS0108.
.

I. PENDAHULUAN
Ka’bah merupakan kiblat bagi setiap muslim dalam
melakukan sholat. Sehingga dalam menentukan arah kiblat
harus diperhatikan secara teliti agar arah kiblat kita benarbenar menghadap ke ka’bah.
Ketika seseorang berada di suatu tempat asing misalnya
hutan atau di tengah laut, maka akan sangat kesulitan dalam
menentukan arah kiblat. Atau fenomena posisi masjid-masjid
yang ternyata melenceng beberapa derajat dari arah kiblat.
"Kesalahan satu derajat di Indonesia yang berjarak sekitar
8.000 km dari Mekkah, bisa menyebabkan penyimpangan
besar, sekitar 140 km pada jarak tersebut," Prof Dr Thomas
Djamaluddin (pakar Astronomi LAPAN)[1].
Permasalahan yang akan dibahas dalam proyek akhir ini
adalah penentuan arah kiblat pengguna berdasarkan hasil
perhitungan matematika oleh mikrokontroler berdasarkan nilai
bujur dan lintang dari GPS yang kemudian hasilnya akan
divisualisasikan pada LCD grafik.
Penggunaan kompas digital ini diasumsikan pengguna
berada di luar ruangan dan bebas dari pengaruh medan magnet.
Ini dikarenakan penggunaan GPS yang kurang maksimal bila
berada di dalam ruangan dan juga kinerja dari kompas
elektronik CMPS03 yang akan terganggu bila berada di area
medan magnet.

Dengan mengaplikasikan GPS dan melalui perhitungan
matematik, alat ini akan mampu meminimalisasi kesalahankesalahan tentang arah kiblat.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Kompas digital penunjuk arah kiblat kiblat
merupakan sebuah alat penentu arah kiblat yang menggunakan
kompas digital dan GPS sebagai sarana untuk memperoleh
letak atau posisi objek yang akan ditentukan arah kiblatnya.
Sudah banyak sebelumnya usaha manusia dalam
menentukan arah kiblat mulai dari cara tradisional sampai
dengan cara modern, dimana proses penentuan cara modern
tersebut berkembang tahap demi tahap mulai dari penggunaan
kompas digital sebagai penunjuk arah mata angin sampai
pembuatan software arah kiblat dimana software ini
memanfaatkan teknologi satelit yang secara online dapat
diakses melalui jaringan internet.
Berikut beberapa cara tradisional yang bisa digunakan
dalam menentukan arah kiblat :

a) Istiwa A’zam – Matahari Istiwa di Atas Ka’bah
Kejadian saat posisi matahari istiwa (kulminasi) tepat
di atas Ka’bah terjadi dua kali setahun yaitu pada setiap
tanggal 28 Mei sekitar pukul 16.18 WIB dan pada 16 Juli
sekitar jam 16.28 WIB. Ketika matahari istiwa di atas
Ka’bah, bayang-bayang objek tegak di seluruh dunia akan
lurus ke arah kiblat (lihat gambar 2.1).

Gambar 2.1 Kedudukan matahari di atas Ka’bah yang
menyebabkan bayangan tegak diseluruh dunia searah kiblat
Sumber : http://zanikhan.multiply.com/journal/item/4944[2]
b) Menggunakan Rasi Bintang (Konstelasi)
Rasi Bintang ialah sekumpulan bintang yang berada
di suatu kawasan langit serta mempunyai bentuk yang hampir
sama dan kelihatan berdekatan antara satu sama lain. Menurut
International Astronomical Union ( IAU ), kubah langit
dibagi menjadi delapan puluh delapan (88) kawasan rasi
bintang. Bintang-bintang yang berada disuatu kawasan yang
sama adalah dalam satu rasi. Masyarakat dahulu telah
menetapkan sesuatu rasi bintang mengikuti bentuk yang
mudah mereka kenal pasti seperti bentuk-bentuk binatang dan
benda-benda. Dengan mengetahui bentuk rasi tertentu, arah
mata angin dan arah Kiblat dari suatu tempat dapat
ditentukan.

karena itu bintang ini menunjukkan arah Utara benar dari
manapun di muka bumi ini. Bintang kutub terletak dalam
buruj al-judah ( Rasi Bajak / Ursa Minoris pada gambar 2.3 )
dan rasi ini hanya dapat dilihat oleh masyarakat di bagian
Utara katulistiwa pada tengah malam pada bulan Juli hingga
Desember setiap tahun. Kedudukan bintang kutub bisa
dikenali berdasarkan bentuk rasi bintang ini.

Gambar 2.3 Rasi Al-Judah ( Bajak / Ursa Minoris )
Sumber : http://zanikhan.multiply.com/journal/item/4944[2]
Arah kiblat yang sesusai ditentukan berdasarkan perbedaan
sudut sekitar 65°’ ( Jawa/Sumatra ) ke kiri dari kedudukan
bintang kutub seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.4
Gunakanlah petunjuk sudut dengan jari untuk menentukan
nilai bukaan sudut.

Gambar 2.4 Panduan jari untuk perkiraan nilai sudut.
c) Rasi Orion (Al-Babudur)
Sumber : http://zanikhan.multiply.com/journal/item/4944[2]
Pada rasi ini terdapat tiga bintang yang berderet yaitu
Mintaka, Alnilam dan Alnitak. Arah Kiblat dapat diketahui
Beberapa cara modern yang secara bertahap juga
dengan mengunjurkan arah tiga bintang berderet tersebut ke membantu dalam menentukan arah kiblat, diantaranya :
arah Barat (gambar 2.2). Rasi Orion akan berada di langit
Indonesia ketika waktu subuh pada Juli dan kemudian akan e) Kompas Analog
kelihatan lebih awal pada bulan Desember. Pada bulan Maret
Penandaan arah kiblat dengan kompas banyak
Rasi Orion akan berada ditengah-tengah langit pada waktu digunakan di kalangan masyarakat Islam masa kini. Alat ini
Maghrib.
biasanya memanfaatkan magnet jarum yang akan menunjuk
ke arah utara magnet. Gambar 2.5 merupakan salah satu jenis
kompas analog.

Gambar 2.2 Bentuk Rasi Orion dan Penentuan Arah Kiblat
Sumber : http://zanikhan.multiply.com/journal/item/4944[2]

Gambar 2.5 Kompas Analog
Sumber:http://www.edenwebshops.co.uk/en/pt/-silva-kompasfield-26.htm[3]

d) Menggunakan Kedudukan Bintang Al-Qutbi / Kutub f) Kompas digital
Pemanfaatan kompas digital untuk menentukan arah
(Polaris)
mata
angin
telah banyak dilakukan, diantaranya :
Bintang-bintang akan kelihatan mengelilingi pusat
kutub yang ditunjukkan oleh bintang kutub (Polaris). Oleh

a.“Kompas Digital dengan Output Suara Berbasis
Mikrokontroler AT89S52” yang dilakukan oleh Fahmi
Fardiyan Arief dkk dari universitas Ahmad Dahlan. Alat
ini memanfaatkan phototransistor sebagai sensor kompas
yang dibantu kompas konvensional sebagai arah
referensinya. Variasi respon dari phototransistor tersebut
kemudian dikontrol oleh AT89S52 untuk menentukan 8
arah mata angin.
b. “Kompas Magnetik Digital dengan Output Suara” yang
dilakukan oleh David Wijaya dkk dari universitas Kristen
Petra Surabaya. Alat ini menggunakan sensor magnet tipe
HMC 1002. Dimana output dari sensor ini berupa
tegangan analog yang kemudian diubah oleh ADC 0802.
Sistem kontrol alat ini menggunakan MCS-51. Hasil dari
alat ini mamp menunjukkan 16 jenis arah mata angin.
c. “Electronics Travel Aid (Eta) With Compass And Qibla
Finder Using Hmc6352” yang dilakukan oleh Norliza Binti
Morban dari Universiti Malaysia Pahang. Alat ini
menggunakan sensor magnet tipe HMC 6352 sebagai
penunjuk arahnya dan PIC18F452 sebagai pusat
kontrolnya. Penentuan arah kiblatnya berdasarkan garis
bujur dan garis lintang yang terdatabase dalam PIC18F452.
Jadi penunjukan arah kiblat disini terbatas pada banyaknya
database garis bujur dan garis lintang yang tersimpan. Pada
artikelnya, alat ini mampu menunjukkan arah kiblat di 14
lokasi di Malaysia.

dengan hasil perhitungan menggunakan segitiga bola atau
dengan bayangan matahari pada saat istimewa tersebut di
atas.

Gambar 2.7 Tampilan pada QiblaLocator
Sumber : www.qiblalocator.com[4]
Dari beberapa cara yang pernah dilakukan dalam
menentukan arah kiblat di atas, maka pada proyek akhir ini
dibuat “Kompas Penunjuk Arah Kiblat dengan Output Visual
”. Alat ini menggunakan sensor magnetik KMZ51 yang
terintegrasi dalam modul kompas CMPS03, modul GPS tipe
EG-T10, AVR ATMega 1280, dan LCD Grafik KS0108
sebagai tampilan visualnya. GPS pada alat ini digunakan untuk
mendapatkan data lintang dan bujur yang digunakan dalam
perhitungan arah kiblat. Sehingga alat ini dapat digunakan
dimana saja berada, tidak tergantung pada banyakny database
yang tersimpan dalam mikrokontroler.

III. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM
g) Theodoloit
3.1 Gambaran Umum Sistem
Teodolit merupakan antara alat termoden yang dapat
Pada proyek akhir ini sistem terdiri dari software dan
digunakan oleh kebanyakaan pihak yang melakukan kerja
hardware dari beberapa komponen. Gambar 3.1 adalah
menentukan arah kiblat. Theodolit dapat digunakan untuk
diagram komponen-komponen penyusun sistem dari alat ini :
mengukur sudut secara mendatar dan tegak, dan juga
memberi memiliki akurasi atau ketelitian yang cukup tinggi\
dan tepat. Untuk mengendalikan alat ini diperlukan operator
yang terlatih dan menguasai teknik penggunaan theodolit
secara benar. Gambar 2.6 di bawah adalah bentuk fisik dari
theodolit.

Gambar 2.6 Theodoloit
Sumber : http://zanikhan.multiply.com/journal/item/4944[2]
h) Software QiblaLocator
Dengan berkembangnya teknologi satelit dan internet,
maka sekarang bisa menentukan arah kiblat langsung
dengan melihat citra satelit di lokasi yang dikehendaki. Situs
www.qiblalocator.com memberikan tanda garis merah yang
mengarah ke arah ka’bah di Masjidil Haram
(gambar2.7).Dengan menggunakan laptop, cukup
dibentangkan layar laptop sesuai arah bangunan atau jalan
di sekitar kita yang terekam pada citra satelit. Arah yang
ditentukan dengan qiblalocator telah dibuktikan sama

Gambar 3.1 Diagram system
Dari gambar di atas dapat dilihat komponen penyusun sistem
ini terdiri dari :
a). Rumus Kiblat
Rumus kiblat merupakan bagian yang penting dari
sitem ini. Karena rumus kiblat inilah yang digunakan oleh
mikrokontroler untuk menghasilkan arah kiblat berdasarkan
data garis lintang dan garis bujur yang dikirim oleh GPS.

[5]
KK = 360 - K
Keterangan :
K = Lintang kota K
M = Lintang Ka’bah (21.250)
K = Bujur kota K
M = Bujur Ka’bah (39.5)
b). Arduino Mega 1280
Arduino mega 1280 ini merupakan salah satu dari
sekian jenis open source Arduino. Arduino mega 1280 ini
menggunakan AVR ATMega1280 sebagai
mikrokontrolernya yang berfungsi untuk memproses dan
mengolah data GPS dan kompas digital sehingga
menghasilkan arah kiblat.
c). GPS (Global Positioning System)
GPS ini berfungsi untuk melacak posisi koordinat
lintang (latitude) dan bujur (Longitude) yang digunakan oleh
mikrokontroler untuk memperoleh arah kiblat dari
perhitungan rumus kiblat. Koordinat lintang dan bujur
diperoleh dari hasil parsing data GPS (gambar 3.2) Output
data GPS berupa text. Pada tugas akhir ini menggunakan
GPS merek EG-T10.

Gambar 3.3 Flowchart pembacaan data CMPS03
e). LCD Grafik
LCD grafik ini berfungsi sebagai tampilan output dari
sistem, yaitu berupa data arah kompas, arah kiblat, dan
gambar animasi penunjukkan arah kiblat.
IV. PENGUJIAN SISTEM
Ketahanan suatu alat atau sistem dapat diketahui
dengan dilakukan pengujian secara bertahap pada masingmasing bagian penyusunnya. Dari hasil pengujian itu akan
dapat dilakukan analisa terhadap kestabilan maupun
kelemahan dari alat atau sistem tersebut.
4.1 KOMPAS
4.1.1 Pengujian Resolusi Kompas
Pengujian resolusi kompas ini dilakukan untuk
mengetahui kepresisian arah dari kompas CMPS03
dibandingkan dengan arah arah dari kompas analog. Lihat blog
diagram dan alat pengujian pada gambar 4.1 dan gambar 4.2.

Gambar 3.2 Flowchart parsing data GPS
d). Kompas Digital
Kompas digital pada proyek akhir ini digunakan
sebagai pembanding arah dari perhitungan rumus kiblat.
Dari perbandingan arah perhitungan dan data kompas inilah
diperoleh arah kiblat dari posisi pengguna.

Gambar 4.2 Alat pengujian resolusi kompas

Data pengujian :
else if (A>=190.3 && A<=235)

Tabel 4.1 Pengujian Resolusi Kompas
Kompas
Analog

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Arah kompas CMPS03
Error (%)
Dalam Ruangan Luar Ruangan Dalam Ruangan Luar Ruangan

0
30
45
60
90
120
135
150
180
210
225
240
270
300
315
330

15
36
47
62
86
106
116
127
144
169
189
210
260
295
320
345

8
33
43
57
83
108
120
132
155
182
200
223
267
297
320
341

Rata-rata
Deviasi

4.17
20.00
4.44
3.33
4.44
11.67
14.07
15.33
20.00
19.52
16.00
12.50
3.70
1.67
1.59
4.55
9.811527778
6.975357918

2.22
10.00
4.44
5.00
7.78
10.00
11.11
12.00
13.89
13.33
11.11
7.08
1.11
1.00
1.59
3.33
7.187053571
4.554812725

{A=A+17.03;}
else if (A>=261.8 && A<=305.3)
{A=A+9.37;}
else if (A>=316.5 && A<=328.9)
{A=A+12.2;}

Dari kalibrasi ulang yang telah dilakukan diperoleh
data kompas yang baru seperti pada tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.2 Pengujian Resolusi Kompas Setelah Kalibrasi Ulang
Kompas
Analog

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pengujian Resolusi Kompas
Arah kompas CMPS03
Error (%)
Dalam Ruangan Luar Ruangan Dalam Ruangan Luar Ruangan

0
30
45
60
90
120
135
150
180
210
225
240
270
300
315
330

4.61
33.5
48
64.3
91.4
117.2
128.89
132.4
178.6
208.3
221.13
244.52
273.47
303.36
310.5
339.5
Rata-rata
Deviasi

Gambar 4.3 Grafik perbandingan arah kompas

3.11
32
41
64
91.9
120.9
118.8
152.1
181.2
209.33
225.33
240.02
274.47
302.26
309.1
333.4

1.28
11.67
6.67
7.17
1.56
2.33
4.53
11.73
0.78
0.81
1.72
1.88
1.29
1.12
1.43
2.88
3.677088594
3.689548472

0.86
0.56
1.11
1.11
0.53
0.25
4.50
0.58
0.33
0.19
0.09
0.01
1.24
0.63
1.64
0.94
0.911006944
1.059781855

Dari tabel 4.2 di atas diperoleh grafik seperti gambar
4.4 berikut :

Dari gambar 4.3 di atas, dapat dianalisa
linearitas data terhadap sudut arah. Untuk besarnya
Error data dari pengujian kompas di dalam ruangan
dan di luar ruangan dapat dihitung dengan rumus :
%Error=[(Analog-CMPS03)/Analog]x 100%
Tampak bahwa terdapat Error yang besar,
terutama ketika data kompas berada di antara 9002400 sebesar 7 – 11 % (di luar ruangan). Sehingga
harus dilakukan kalibrasi ulang. Untuk mendapatkan
nilai yang lebih tepat, maka kalibrasi dilakukan secara
software, yaitu dengan menambahkan program pada
pembacaan kompas digital seperti berikut :

Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Arah Kompas Setelah
Dilakukan Kalibrasi Ulang

A = (cmps03.read()*0.1);
if (A>=24.4 && A<=34.9)
{A=A+6.3;}
else if(A>=34.9 && A<=118.5)
{A=A+15;}
else if (A>=128.69 && A<=170.10)
{A=A+23.1;}

Dari grafik gambar 4.4 di atas dapat diketahui bahwa
data kompas digital setelah dikalibrasi ulang lebih presisi dan
grafiknya lebih linear. Tetapi untuk perbandingan pengujian
antara di dalam dan di luar ruangan, data yang dihasilkan lebih
presisi ketika di luar ruangan. Seperti pada tabel 4.2 baris ratarata, terlihat untuk pengujian di dalam ruangan rata-rata Error
3.67 % sedangkan unuk di luar ruangan Errornya 0.91 %.

Perbandingan linearitas Error ditunjukkan pada grafik gambar
4.5 di bawah :

Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Linearitas Error

Gambar 4.7 Grafik Pengujian Kemiringan Kompas Pada
Kemiringan Tertentu

Tampak dari gambar 4.5 bahwa grafik error tidak
Dari gambar 4.7 di atas terlihat bahwa grafik belum
linear. Ketidaklinearan data ini karena sensor medan magnet linear secara sempurna. Masih terdapat Error beberapa derajat
KMZ51 dalam CMPS03 ini bersifat magnetoresisive yaitu terhadap kompas analog intervalnya tidak sama. Gambar 4.8
resistansi tergantung pada sifat kemagnetan bahan. Sehingga berikut adalah grafik Error dari pengujian ini.
benda-benda yang terdapat di dalam ruangan (dalam hal ini
laboratorium) akan mempengaruhi sensitifitas sensor medan
magnet di dalamnya. Apalagi di ruang laboratorium yang
kemungkinan besar terpengaruh dengan medan listrik yang
mampu menimbulkan medan magnet. Terlihat pada gambar
4.5 di atas bahwa error untuk pengujian di dalam ruangan
lebih besar.
Dari pengujian ini dapat diketahui bahwa sensor
medan magnet KMZ51 yang digunakan pada kompas digital
tipe CMPS03 bersifat magnetoresisive yang sangat sensitif
sekali dengan medan magnet. Sehingga dalam penggunaannya
harus dijauhkan dari benda-benda yang menimbulkan medan
magnet, seperti kabel bertegangan tinggi, benda-benda dari
Gambar 4.8 Grafik Error pengujian resolusi kompas
bahan besi.
Dua grafik di atas (gambar 4.7 dan gambar 4.8)
menunjukkan
bahwa grafik tidak linear. Dari grafik itu dapat
4.1.2 Pengujian Kompas dengan Kemiringan Tertentu
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan diketahui posisi penggunaan kompas yang tepat. Acuan
kompas jika diposisikan dengan kemiringan tertentu. Harapan penentuan arah kompas yang tepat didasarkan pada arah
dari pengujian ini dapat diketahui posisi penggunaan kompas kompas analog dengan posisi datar (00). Terlihat bahwa
perbedaan dari masing-masing tidak terlalu signifikan. Tetapi
yang tepat agar datanya mendekati data ideal.
mendekati benar
Pada pengujian ini hampir sama dengan pengujian jika dilihat dari rata-rata %Error, yang paling
0
adalah
penggunaan
kompas
dengan
posisi
0
.
sebelumnya, hanya saja dalam pengambilan datanya kompas
diposisikan dengan kemiringan 00,300, dan 450. Perhatikan
blok diagram dan pengujian kemringan 450 pada gambar 4.5 4.2 GPS (Global Positioning System)
4.2.1 Pengujian Kecepatan Akuisisi GPS
dan 4.6 di bawah :
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui waktu
yang dibutuhkab oleh GPS untuk mendapatkan sinyal dari
satelit.
Modul GPS pada pengujian ini akan diaktifkan
dengan
dua
kondisi, yaitu cold start dan warm start (lihat
Gambar 4.6 Blok diagram kompas pada kemiringan
gambar 4.9). Pengujian dilakukan di beberapa lokasi dengan
tertentu
beberapa kondisi tempat . Data GPS yang didapat pada
pengujian ini ditampilkan pada LCD grafik.
Grafik pengujian ditampilkan pada gambar 4.7 :
GLCD

Gambar 4.9 Blok diagram pengujian akuisis GPS

Tabel 4.3 Pengujian Akuisisi GPS
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Tempat
Timurnya lab WSN PENS
Area gedung PENS
Halaman rumah penulis
Area persawahan
Termial Bungurasih
Jemursari
Taman BAAK ITS
Di dalam Bus
Rata-rata

Waktu Akuisisi (s)
Cold Start
40.90
148.00
35.00
30.50
29.60
28.10
29.40
gagal

Snap start
2.36
8.10
2.00
2.30
2.30
2.00
2.20
gagal

44.56

3.03

Dari data pada tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa
GPS dengan cold start memerlukan waktu yang lebih lama
daripada warm start. Ini disebabkan oleh GPS yang start mulai
dari keadaan mati yang lama akan memerlukan waktu lagi
untuk mendapatkan sinyal dari satelit daripada keadaan warm
start yang telah load data dari satelit. Selain itu, jika
diperhatikan pengujian di atas terdapat perbedaaan waktu
yang signifikan, misalnya antara di area gedung PENS dan
terminal bungurasih. Ini disebabkan oleh faktor lingkungan
gedung dimana gedung-gedung tinggi dan atap bangunan akan
menghalangi GPS untuk mendapatkan transmisi satelit,
sehingga mengurangi akurasi dan kecepatan penentuan lokasi.
Dari pengujian ini dapat diketahui tentang akuisisi
GPS, diantaranya:
• penggunaan GPS pada kondisi cold start memerlukan
waktu yang lebih lama dalam mendapatkan sinyal dari
satelit.
• penggunaan GPS di area gedung-gedung tinggi akan
membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mendapatkan
sinyal GPS karena gedung tinggi akan menghalangi GPS
untuk mendapatkan tranmisi satelit.

4.5 PENGUJIAN INTEGRASI SEMUA SISTEM
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan
dari alat yang telah dibuat. Pengujian ini melibatkan seluruh
komponen yang telah dilakukan pengujian sebelumnya.
Pengujian ini dilakukan dalam perjalanan kereta api
dari stasiun Gubeng, Surabaya menuju stasiun Malang kota
baru, Malang. Data diambil secara realtime ketika perjalanan.
Berikut gambar 4.11 tampilan kompas penunjuk kiblat pada
LCD grafik.

Gambar 4.11 Tampilan kompas penunjuk kiblat pada LCD
grafik

Keterangan gambar 4.11 :
• Derajat arah kompas merupakan yang dihasilkan oleh
kompas digital CMPS03.
• Derajat arah kiblat merupakan data hasil dari perhitungan
rumus kiblat dari data latitude dan longitude yang diterima
GPS.
• Indikator status menampilkan status dari alat yang sedng
diproses. Ketika arah kiblat dan arah kompas belum sesuai
maka tulisan indikator ini “Searching”, tetapi ketika arah
kiblat dan arah kompas sesuai maka tulisan indikator ini
menjadi “QIBLA OK !!!”.
• Jarum indikator penunjuk arah kiblat, jarum ini akan terus
berputar ketika arah kiblat dan arah kompas belum sesuai
dan ketika arah kiblat dan arah kompas sesuai maka jarum
4.3 Pengujian LCD Grafik
akan berheti berputar tepat di garis depan.
Maksud dari pengujian ini adalah untuk mengetahui
•
Garis depan, sebagai tanda penunujuk arah depan alat.
kebenaran koneksi antara LCD grafik dan board arduino.
Pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan manual pin
Tabel 4.4 Pengujian alat
LCD grafik ke board arduino pada breadboard (lihat gambar
Arah Kiblat
No
Nama Tempat
Error (%)
4.10), dimana pin 3 (supply tegangan) dihubungkan dengan
Alat
QiblaLocator
1 Kampus ITS (PENS)
293.91
294.03 0.040812
pin +5 V pada arduino begitu juga pin yang lainnya
2 St. Gubeng
293.91
294.04 0.044212
dihubungkan.
3 St. Waru
293.92
294.06 0.047609
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gambar 4.10 Hasil prngujian GLCD

St. Sidoarjo
St. Porong
St. Gedangan
St. Tanggulangin
St. Lawang
St. Blimbing
St. Malang Kota Baru
St. Bangil
St. Sengon
St. Singosari
St. Sukorejo

293.94
293.95
293.93
293.95
293.99
294.01
294.01
293.95
293.97
294
293.97
Rata-rata
Deviasi

294.09
294.11
294.07
294.09
294.17
294.2
294.2
294.09
294.1
294.19
294.14

0.051005
0.054401
0.047608
0.047604
0.061189
0.064582
0.064582
0.047604
0.044203
0.064584
0.057796
0.052699
0.01
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Gambar 4.12 Grafik pengujian integrasi sistem
Gambar 4.12 merupakan grafik pengujian arah kiblat
antara QiblaLocator dan alat yang telah dibuat pada proyek
akhir ini. Terlihat pada tabel 4.6 maupun pada grafik pengujian
(gambar 4.12) bahwa selisih arah kiblat yang dihasilkan oleh
alat dan QiblaLocator sangat kecil, kurang dari 2 derajat. Error
terbesar terjadi pada perjalanan St.Lawang - St.Blimbing. Ini
mungkin dikarenakan oleh laju kereta api, yang mempengaruhi
transmisi sinyal dari satelit ke GPS dan juga lingkungan di
dalam kereta yang terbuat dari logam sehingga mempengaruhi
kinerja kompas digital dalam menentukan arah.
Dari pengujian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
alat ini dapat bekerja dengan baik, dengan error sekitar 0.053
%. Kinerja dari alat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di
lingkungan sekitar, diantaranya medan magnet, medan listrik,
bangunan atau gedung-gedung tinggi. Sehingga sebisa
mungkin alat ini digunakan di tempat yang bebas dari
pengaruh medan magnet dan medan listrik serta berada di luar
ruangan. Agar hasil yang diperoleh lebih bagus (lebih presisi).
V. KESIMPULAN
a) Sensor medan magnet KMZ51 yang digunakan oleh
CMPS03 bersifat magnetoresisitive yang sangat sensitif
sekali dengan medan magnet. Sehingga dalam
penggunaannya harus dijauhkan dari benda-benda yang
menimbulkan medan magnet, seperti kabel bertegangan
tinggi, benda-benda dari bahan besi.
b) Untuk mendapatkan data yang lebih presisi dilakukan
kalibrasi software pada program pembacaan data kompas.
(Kalibrasi hardware error datanya 7-11 %, setelah
dilakukan kalibrasi software error data menjadi 0.5-1.64
%)
c) Besarnya sudut elevasi kompas akan mempengaruhi nilai
azimuth, yang juga akan mempengaruhi sensor KMZ51
dalam menentukan arah medan magnet.
d) Penggunaan kompas CMPS03 yang tepat adalah dengan
posisi datar (sudut elevasi 00).
e) Penggunaan GPS di area gedung-gedung tinggi
membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mendapatkan
sinyal, karena gedung tinggi dapat menghalangi transmisi
sinyal satelit ke GPS.
f) Berdasarkan pengujian perbandingan antara arah kiblat dari
alat dan arah kiblat dari software QiblaLocator, error yang
dihasilkan oleh alat ini cukup kecil, yaitu 0.053 %.
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