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ABSTRAK

RANCANG BANGUN MODUL MONITOR POSISI PADA SISTEM PEMANTAUAN
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF. Aspek keselamatan dan keamanan zat
radioaktif dari pengirim sampai dengan penerima merupakan hal yang harus dijamin
supaya tidak membahayakan manusia. Pada umumnya pemantauan transportasi zat
radioaktif dilakukan dengan percakapan melalui komunikasi telepon untuk mengetahui
lokasi dan laju paparan zat radioaktif. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi memungkinkan untuk mengembangkan sistem pemantau pengangkutan zat
radioaktif secara realtime dengan cara menggabungkan modul monitor radiasi, modul
monitor posisi dan modul pengirim informasi nirkabel. Modul monitor posisi dikem
bangkan dengan menggunakan GPS-Receiver dan mikrokontroler A TMegaB dengan
komunikasi berbasis interupsi serial. Pengujian dilakukan pada bagian komunikasi
mikrokontroler dengan GPS dan pembacaan posisi oleh GPS Receiver. Oari hasil
pengujian disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan mampu berkomunikasi
dengan baik, bagus untuk digunakan pengukuran di luar ruangan dan kurang bagus
untuk pengukuran di dalam ruangan karena GPS receiver yang digunakan tidak
menggunakan antena luar.

Kata kunci: modul, GPS-Receiver, mikrokontroler

ABSTRACT

DESIGN OF POSITION MONITOR MODULE IN RADIOACTIVE MA TERIAL
TRANSPORT MONITORING SYSTEM. Aspects of safety and security of radioactive
substances from the sender to the receiver is to be secured so as not to harm

humans. In general, monitoring is done through conversation by telephone to
determine the location and rate of exposure of radioactive substances. Through the
development of science and technology makes it possible to develop a system of
monitoring the transport of radioactive substances in real time by combining radiation
monitor module, position monitors module and sending information nirkabel. Position
monitor module developed using GPS-receiver and a micro controller A TMegaB based
serial interrupts communication. Testing is done by testing communication between
microcontrol/er and GPS and also testing reading position by GPS receiver. From the
test results concluded that the developed modules is good in serial communication is
based on serial interrupts, good position measurement to be used outdoors and is not
good enough for measurements indoors because the GPS receiver used is not using
an outdoor antenna.

Keywords: module, GPS-Receiver, microcontrol/er

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologitelah membawa manusia menuju peradaban
yang lebih baik. Salah satu diantaranya adalah
perkembangan teknologi nuklir. Selain membawa

dampak yang positif dalam berbagai bidang bagi
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran ma
nusia, teknologi nuklir juga memiliki potensi baha
ya radioaktif bagi pekerja, masyarakat dan ling
kungan II]. Radioaktif 12Jadalah proses di mana sebu
ah inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel
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radiasi untuk menjadi inti atom yang stabil. Bahaya
radioaktif tidak dapat dirasakan secara langsung
oleh panca indra manusia, sehingga manusia
memerlukan monitor radiasi untuk mendeteksinya.

Pemanfaatan zat radioaktif saat ini telah

meliputi berbagai macam bidang seperti bidang
kedokteran (radiologi), pertanian (mutasi genetik
pengembangan bibit ungguI), industri (pengujian
kualitas las) dan lain sebagainya. Hal ini
mengakibatkan permintaan akan zat radioaktif
semakin bertambah sehingga produksi zat tersebut
juga semakin meningkat. Zat radioaktif didefi
nisikan sebagai zat yang mengandung inti atom
tidak stabil, atau setiap zat yang memancarkan
radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar
dari 70kBq/kg [31•

Untuk membawa zat radioaktif dari temp at
produksi ke lokasi pemanfaatannya diperlukan

transportasi. mengingat bahaya radioaktif ba~i
manusia. Pengangkutan zat radioaktif 41

didefinisikan adalah pemindahan zat radioaktif dari
satu tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu
lintas umun dengan sarana angkutan darat, air dan
udara. Pada penelitian ini hanya akan dibahas untuk
pengangkutan melalui darat. Pengangkutan zat
radioaktif me libatkan pengirim, pengOangkut dan
penerima. Pengirim [51 adalah orang atau badan
yang menyiapkan pengiriman untuk pengangkutan
zat radioaktif dan dinyatakan dalam dokumen
pengangkutan. Pengangkut adalah orang atau badan
yang melakukan pengangkutan zat radioaktif dan
penerima adalah orang atau badan yang menerima
zat radioaktif dari pengirim dan dinyatakan dalam
dokumen pengangkutan.

Aspek keselamatan dan keamanan zat
radioaktif dari pengirim sampai dengan penerima
merupakan hal yang harus dijamin supaya tidak
membahayakan manusia. Pada umumnya
pemantauan transportasi zat radioaktif dilakukan
dengan percakapan melalui komunikasi telepon
untuk mengetahui lokasi dan laju paparan zat
radioaktif. Melalui perkembangan ilmu pengeta
huan dan teknologi memungkinkan untuk mengem
bangkan sistem pemantau pengangkutan zat
radioaktif secara rea/time dengan cara meng
gabungkan modul monitor radiasi, modul monitor
posisi dan modul pengirim informasi nirkabel.

Penelitian mengenai modul monitor radiasi
dan modul monitor posisi telah banyak dilakukano
Nugroho 161. telah melakukan rancang bangun
sistem pencacah radiasi menggunakan mikro
kontroler jenis AT89C52. Informasi yang
ditampilkan dalam sistem pencacah radiasi terse but
masih dalam satuan cacah tiap detik (cps). Adi
Abimanyu 171 melakukan rancang bangun pencacah
pada sistem GPS Surveymeter menggunakan
mikrokontroler AT89S8253 dimana data disimpan

dalam EEPROM internal dan informasi laju
paparan radiasi sudah dalam satuan milliRongenti
jam, sehingga lebih mudah diinterpretasikan oleh
pekerja radiasi karena batasan laju dosis pada
umumnya disajikan dalam satuan milliRongentijam
atau Sv/jam. lumari [81 juga melakukan pembuatan
sistem pemantau radiasi menggunakan
mikrokontroler AT89S52, memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan komputer secara serial
melalui port standar RS-232.

Prajitno [91 pada tahun 2009 telah mela
kukan "Rancang Bangun Global Positioning Sistem
Digital Surveymater Radiasi Beta-Gamma". Pada
penelitiannya sistem yang dibangun. data hasil
pengukuran disimpan di dalam EEPROM dan untuk
menampilkan ke dalam peta digital data dikirimkan
secara serial melalui kabel USB. Pada tahun 2010

Smith T (10] mempublikasikan patent yang berjudul
"Realtime Radioactive Training" dalam publikasi
tersebut dijelaskan cara memonitor laju paparan
radiasi dan posisi kendaraan pengangkut material
radioaktif. Komunikasi tidak menggunakan SMS
tetapi berbasis GPRS. Adi Abimanyu pada tahun
2010 [11) juga melakukan rancang bangun sistem
pencacah digital untuk sistem pencacah radiasi
portable yang menggunakan dua buah mikro
kontroler AT89S52 dengan komunikasi RS-232
master slave. Pada tahun 2012 Ahmad Rifai (121

melakukan rancang bangun sistem monitor radiasi
lingkungan PLTN. Sistem yang dirancang juga
menggunakan mikrokontroler AT89S8253. selain
itu sistem ini juga menggabungkan informasi laju
paparan radiasi dengan parameter cuaca (suhu dan
kecepatan angin) yang dikirimkan ke ruang kendali
menggunakan modem GSM.

Penelitian ini akan hanya akan membahas
mengenai modul monitor posisi yang merupakan
bagian dari sistem pemantauan pengangkutan zat
radioaktif. Sedangkan data laju paparan radiasi yang
merupakan data dari modul monitor radiasi dan
proses enkripsi data serta pengiriman informasi
melalui SMS yang dilakukan oleh modul enkripsi
tidak dibahas.

TEORI DAN TAT A KERJA

Mikrokontroler ATMega8
Mikrokontroler adalah suatu alat

elektronika digital yang mempunyai masukan dan
keluaran serta kendali dengan program yang dapat
ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja
mikrokontroler sebenarnya membaca dan menu lis
data. Mikrokontroler merupakan sistem komputer
yang seluruh atau sebagian besar elemennya
dikernas dalam satu chip IC. Mikrokontroler
biasanya digunakan untuk mengontrol perala tan
elektronik, yang menekankan efisiensi dan
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efektifitas biaya. Secara harfiah bisa disebut
"pengendali kecil" dimana sebuah sistem elektronik
yang sebelumnya banyak memerlukan komponen
komponen pendukung seperti IC, ITL dan CMOS

dapat direduksi/diperkecil dan akhirn6a terpusatserta dikendalikan oleh mikrokontroler [ 3].

Global Positioning System (GPS)

Global Possitioning System (GPS) [14]

adalah sistem sate lit navigasi dan penentuan posisi
yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat,
dengan nama resminya NAVST AR GPS
(Navigation Satellite Timing and Ranging Global
Possitioning System). Secara umum komponen GPS
[15] terdiri dari tiga segmen yaitu segmen angkasa
(space segment) berupa satelit, segmen pengguna
(user segment) berupa pengguna GPS (misal
pesawat, mobit kapat orang) dan segmen kendali
(control segment) berada di pangkalan udara Falcon
Colorado.

terdapat Carriage Return dan Line Feed yaitu tanda
<CR> dan <LF>.

Tabell Isi pesan format NMEA 0183 [171

Format Deskripsi

GGA

Waktu, posisi dan tipe data

GSA

Mode operasi, satelit yang digunakan pada pe

nentuan Dosisi dan nilai DOP
GSV

Jumlah satelit yang terlihat berupa nomor ID satelit,

kemirinaan, sudut azimuth dan nilai SNRRMC
Waktu, tanggal, posisi, sudut dan data kecepatan

VTG

Informasi sudut dan kecepatan sesaat relatif

Sentence ID yang digunakan pada
penelitian ini adalah RMC. Contoh datanya sebagai
berikut:

$GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,
W,0.13,309.62,120598, ,*10. Tabel 2 menjelaskan
tentang data $GPRMC.

Tabel 2. Isi pesan data $GPRMC

Format data latitude dan longitude dari
GPS adalah ddmm.mmmm (desimal menit) , maka
data tersebut perlu dikonversi ke bentuk dd.dddd
(desimal, derajat) agar didapat perhitungan dalam
satuan radian menggunakan rumus sebagai berikut
118].

Nama
ContohUnitKeteranqan

ID talker

$GP Untuk GPS

header protokolID sentence
RMC RMC

UTC Time

161229.487 hhmmss.sss

A=data valid orStatus
A V=data not valid

Latitude

3723.2475 ddmm.mmmm
N=north orN/S Indicator

N S=sQuth

Lonqitude

12158.3416 dddmm.mmmm. E=east or

E/W Indicator
W W=west

Speed Over Ground
0.13knot

Course Over Ground
309.62deqreesTRUE

Date

120598 ddmmvv

Magnetic

E=east or
Variation

deqreesW=west

Gambar 1 Komponen GPS (15]

National Marine Electronics Association
(NMEA)

NMEA 0183 [16] adalah standar protokol
yang digunakan untuk komunikasi dengan peralatan
navigasi seperti GPS receiver. Standar ini berisi
mengenai sinyal elektronik yang digunakan,
protokol transmisi data, pewaktuan dan susunan
pesan yang spesifik. Standar komunikasi NMEA
pada umumnya menggunakan RS232 dengan
baudrate data serial 4800.

Format data NMEA 0183 berupa teks
ASCII dengan diawali tanda "$", diikuti oleh dua
huruf JD Talker (GPS receiver menggunakan kode
"GP") dan Sentence JD. Pada Sentence JD terdapat
kode tipe pesan diikuti sejumlah informasi data
dipisahkan dengan koma dan diakhiri dengan
Optional Checksum yaitu dua digit kode Heksa
dibelakang tanda asteriks (*). Di akhir susunan

O. dddd = mm.mmmm
60

dd. dddd = dd + O. dddd

Bahan dan Peralatan

1. Mikrokontroler ATMega8
2. GPSReceiver

(1)

(2)
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3. CDC-232

4. Komputer
5. Universal ISP Downloader

Metodologi

Modul monitor posisi dibangun
menggunakan sebuah GPS-receiver dan
mikrokontroler ATMega8 yang berkomunikasi
secara serial. Blok diagram Modul Monitor Posisi
ditunjukkan pada Gambar 2.

S••• lit

I¥I

Gambar 2 Blok diagram modul monitor posisi

Modul ini berada pada posisi menunggu
interupsi serial dari modul enkriptor. ladi modul ini

U2

hanya bekerja ketika mendapat interupsi serial
dengan header karakter "B" dari modul enkriptor
melalui pin D.O (Rx).

Modul enkriptor adalah sebuah modul
bagian dari sistem pemantau pengangkutan zat
radioaktif. Modul ini berfungsi untuk menyandikan
data posisi dari modul monitor posisi dan data laju
paparan radiasi dari modul monitor radiasi sebelum
dikirimkan melalui media SMS. Algoritma penyan
dian yang digunakan adalah algoritma vigen ere
yaitu algoritma penyandian polyaljabet.

Pelayanan interupsi yang dikerjakan adalah
membuka virtual com pada pin D.S (virtual com
Rx) untuk berkomunikasi dengan GPS-receiver.
Mikrokontroler melakukan seleksi data yang
dikirimkan oleh GPS-receiver. hanya data dengan
header $GPRMC yang akan diproses. Kemudian
data tersebut dipisahkan menjadi data posisi
(lintang. bujur) dan waktu Gam. tanggal). Data
tersebut kemudian disusun dengan format jam
tanggal lintang bujur dan diakhiri karakter "*".
Selanjutnya data terse but dikirim kembali ke modul
deskriptor melalui pin D.I (Tx) dan menutup virtual
com RX (pin D.S) HasH perancangan modul
monitor posisi ditunjukkan pada Gambar 3.

JP3

PBO (ICP)

~~ ~b7!IB)
PB3 (MOSI/OC2)
PB4 (1'>nsO)
PB5 (SCX>
PB6 (XTALI/rose!)
PB7 (XTAL2/T0SC2)

PDO (RXD)
PDI (TXD)pm (INTO)
PD3 (INTI)
PD4 {XCKJTQ)
PD5 (TI)
PD<> (AINO)
PD7 (AINI)

~:iOdul :Momtor Posrs:I

Pea (ADeO)
PC! (ADeI)
PC.2 (ADC2)
PC3 (ADC:3)

PC•• (ADC4ISDA)

PCS :C~~~i~
vcc

Avec
AREF

GND
GND

vcc

RI
'10k

Gambar 3. HasH perancangan modul monitor posisi

Perancangan perangkat lunak modul
monitor posisi meliputi program utama dan fungsi
pelayan interupsi serial. Program utama disini
hanya sebuah program looping tanpa mengerjakan
sesuatu (no operation/NOP). Sedangkan pelayanan
interupsi serial untuk menseleksi header data yang

dikirimkan GPS. memisahkan data tersebut menjadi
informasi posisi. waktu dan tanggal serta
mengirimkan kembali ke modul enkriptor. Diagram
alir perangkat lunak modul monitor posisi
ditunjukkan pada Gambar 4.
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Gambar 4 (a) Diagram alir program utama modul monitor posisi. (b) Diagram alir pelayanan interupsi modul
monitor posisi

Gambar 5. Blok diagram pengujian komunikasi
serial

Dari hasil pengujian didapatkan data yang
disajikan pada Tabel 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
pengembangan program yang ditanamkan pada
mikrokontroler dalam berkomunikasi serial antara

mikrokontroler dengan GPS-Receiver. Blok
diagram pengujian ditunjukkan pada Gambar 5.
yang terdiri dari GPS-Receiver. Mikrokontroler.
CDC-232 dan software hyperterminal pada
komputer. Program pada mikrokontroler hanya
akan bekerja jika terjadi interupsi serial dengan
header karakter "B" dari komputer untuk membaca
data GPS. memisahkan. menyusunnya kembali dan
hasilnya dikirimkan kembali ke komputer.

Salelit

~

KOl113uter

(Hyperteminaf
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O. dddd

(3)

(4)

dd.dddd

Tabel3. HasH pengujian komunikasi serial
DatadariDataPembacaanGPSReceiverPada

No
PC Hvperterminal

1

B102157170613074670091102488558369'

2

A

3

b

4

a

5

c

Dari Tabel 1 didapatkan bahwa
mikrokontroler hanya akan membaca data GPS
Receiver ketika menerima interupsi serial dengan
header karakter "B" dan data pembacaan dikirim
kan dengan format sebagai berikut:

jam
tanggallintangbujur

kodekode,IintanQ
buiur

6chr

6 chr8 chr9 chr2 chr2 chr1chr

Untuk kode lintang terdiri dua
kemungkinan yaitu 78 untuk lintang utara (N). dan
83 untuk lintang selatan (S). Sedangkan kode bujur
terdiri dari 69 untuk bujur timur (E) dan.87 untuk
bujur barat 0N).

Data lintang dan bujur harus dikonversi
kembali ke format NMEA (ddmm.mmmm) agar
dapat diproses oleh modul peta digital. Rumus
konversinya adalah sebagai berikut:
. lintang

lmtang (ddmm. mmmm) = --.10
. bUjUT

bUJur (ddmm. mmmm) = -4-10
Kemudian data tersebut dikonversi ke

menggunakan rumus (3) dan (4).
07467009

lintang (ddmm. mmm) =
.l.V·

= 0746.7009
110248855

bujur (ddmm. mmmm) = .l.u·
= 11024.8855

Konversi ke dd.dddd mengunakan rumus (1) dan
(2).

46,7009
60

= 0.778348

dd. dddd = 07 + 0,778348
=7.778348

Karena berada di lintang selatan maka nHainya
menjadi -7.778348

24,8855
O. dddd = 60

= 0.414757

dd. dddd = 110 + 0,414757
=110.414757

HasH selengkapnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil konversi data sms ke dd.dddd

(desimal derajat)

pas PTAPBNo S
E

1

-7,778348
110,414757

2

-7,778348
110,414757

3

-7,778348
110,414757

4
-7,778348

110,414757

5

-7,778348
110,414757

Rata-Rata

-7,778348110,414757

StandarDeviasi

0,000000,00000

Pengukuran posisi dilakukan pada lima posisi yang
berbeda dan pengulangan sebanyak lima kali untuk
setiap posisi. Hasilnya disajikan pada Tabel 5. 6 dan
Gambar 6.
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Tabel 5. HasH pengukuran posisi Pos PT APB, Lab Instrumentasi STTN dan RK.8 STTN

pasisl pas PTAPBLABINSTRUMENTAS!. STTNRK.8 STTN

No

SESESE

1

-7,778348110,414757-7,778618110,411758-7,778612110,411911

2
-7,778348110,414757-7,778618110,411758-7,778612110,411911

3
-7,778348110,414757-7,778618110,411758-7,778462110,412033

4
-7,778348110,414757-7,778618110,411758-7,778462110,412033

5
-7,778348110,414757-7,778618110,411758-7,778462110,412033

Rata-Rata

-7,778348110,414757-7,778618110,411758-7,778522110,4119842

Standar Deviasi

0,000000,000000,000000,000000,000080,00007

• Tabel 6. HasH pengukuran posisi Lab. Eldas STTN dan Kantin STTN

pasisl LABELDASSTTN KANTINSTTN

No

SESE

1

-7,778528110,411934-7,778665110,412407
2

-7,778528110,411934-7,778665110,412407
3

-7,77882110,411896-7,77852110,412064
4

-7,77882110,411896-7,77852110,412064
5

-7,77882110,411896-7,778628110,412399

Rata-Rata

-7,7787032110,4119112-7,7785996110,4122682

Standar Deviasi

0,000160,000020,000070,00019

, I , i I •• , I I , , , , " •• I , • , , , I , I , ! ' I I , ••••• !
116

411 110,412110,413110,414110,415• pos PTAPB

-7,7783
• LAB INST. STTN• .A RK.8 STTN

•••

X LAB ELDAS STTN

-7,7785

-
x)K

X KANTIN STTN

0\

eRATA2 POS PTAPB

~ )K

+ RATA2 LAB INST.

-7,7787 -

..---------.- -RATA2 RK.8

~

-RATA2 LAB ELDAS

• RATA2 KANTIN STTN-7,7789

Gambar 6. Grafik hasH pemetaan posisi

Dari hasH pengujian dan Tabel 5,6

didapatkan bahwa untuk Pos PT APB dan Lab

Instrumentasi STTN standar deviasi sarna dengan 0
hal ini sangat mungkin karena tidak terhalang

terlalu tebal (dapat dikatakan sebagai outdoor)
sedangkan untuk posisi lainnya terdapat standar

deviasi yang bervariasi. Hal ini dimungkinkan

karena posisi pengukuran terhalang bangunan yang
cukup tebal atau berada di dalam ruangan (indoor).

KESIMPULAN

Dari hasH pengujian dan analisis
didapatkan kesimpulan bahwa telah berhasH

diwujudkan sehuah modul monitor posisi untuk
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sistem pemantauan pengangkutan zat radioaktif
menggunakan ATMega8 berbasis interupsi serial
dengan kesalahan komunikasi 0% dan standar
deviasi pengukuran posisi untuk di luar ruangan 0%
serta di dalam ruangan cukup kecil (kurang dari
1%).

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan untuk Bp. Jumari
yang telah memberikan keleluasaan untuk
malakukan penelitian ini dan seluruh staf Balai
Elektromekanik yang telah membantu dalam
pengembangan modul ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. R. Panamuan. (2013, 4 Juni). Manfaat dan
Bahaya Zat Radioaktif pad a Berbagai Aspek
Kehidupan Sehari-hari. Available: http://rian
donok.blogspot.com/20 13/03/makalah-manfaat
dan-bahaya-zat.html

2. N. Ivana. (2012, 4 Juni 2013). Radioaktif.
Available: http://nataliaivana. blogspot.com/20
12/04/radioaktif-dan-radioa.ktivitas.html

3. Undang Undang Ketenaganukliran No 10/
1997 Tentang Ketenaganukliran Pasal 1Ayat
9. 10, 1997.

4. BAPETEN. (4 Juni 2013). Petunjuk Pengisian
Formulir Persetujuan Pengiriman Zat Radio
aktif. Available: http://www.bapeten.go.
idldownload. php ?fid=3 44&filename= Petunj uk_
Pengisian_F ormulir _Persetuj uan_Pengiriman.do
c&target=document.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2002,2002.

6. N. Trisanyoto and J. Sunardi, "Rancang
Bangun Simulasi Sistem Pencacah Radiasi,"
Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir
Yogyakarta, 2008, pp. 149-156.

7. A. Abimanyu, "Rancang Bangun Pencacah
Untuk GPS Survey Meter Menggunakan
Mikrokontroler AT89S8253," Penelitian dan

Pengelolaan Perangkat Nuklir, Yogyakarta,
2009, pp. 1-9.

8. Jumari, Djuningran, Nurhidayat, dan A.
Abimanyu, "Pembuatan Sistem Pemantau
Radiasi Ruang Tipe SMR - 08.," Seminar
Penelitian dan Pengelolaan Perangkat Nuklir,
Yogyakarta, 2009.

9. Prajitno, "Rancang Bangun Global Positioning
System Digital Surveymeter Radiasi Beta
Gamma," Pusat Teknologi Akselerator dan
Proses Bahan BAT AN, Yogyakarta2009.

10. T. Smith, A. E. Altamirano, and T. Wago,
"Real Time Radioactive Training," US
2010/0259405 AI, Oct.l4, 2010, 2010.

11. A. Abimanyu, Djuningran, dan Jumari,
"Rancang Bangun Pencacah Digital Untuk
Sistem Pencacah Radiasi Portable Tipe SPR
10.6901 Menggunakan AT89S52," Seminar
Nasional Penelitian dan Pengelolaan Perangkat
Nuklir, PTAPB-Yogyakarta, 2010.

12. A. Rifai, B. Buldt, dan Romadhon, "Rancang
Bangun Sistem Monitoring Radiasi Lingkungan
PLTN," Pertemuan llmiah Rakyasa Perangkat
Nuklir, Serpong, Tangerang, 2011, pp. 307-316.

13. A. Bejo, C & A VR Rahasia Kemudahan Bahasa
C dalam Mikrokontroler A TMega8535 , 1 ed.
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

14. A. Khalim, H. Pirngadi, dan Suwito,
"Rancang Bangun Sistem Pelacak Posisi
Kendaraan Menggunakan Global Positioning
System (GPS)." Sl, Teknik Elektro, ITS,
Surabaya.

15. anonim. (5 Juni 2013). GPS. Available:
. http://lbprastdp.staff.ipb.ac.idlfiles/20 10/12/GPS

.ppt
16. wikipedia. (5 Juni 2013). NMEA 0183.

Available:

http:// en. wiki pedia.org/wiki/NMEA_ 0183
17. "FGPMMOPA6H GPS Standalone Module Data

Sheet," G. T. T. Inc, Ed., VOA ed. Taiwan,
2011.

18. I. Marito, "Sistem Navigasi Helikopter
Berdasarkan Data Posisi Secara Telemetri," Sl,
Fakultas Tehnik, Universitas Indonesia, Jakarta,
2008.

Tanya Jawab

Kussigit Santoso
~ Pengolahan data di mikrokontroler atau di

komputer ?
~ Jenis mikrokontroler yang digunakan ?
~ Menggunakan tampilan apa peta di komputer ?
~ Bagaimana mengirimkan informasi posisi ke

server?

Ad; Abimanyu
-¢> Mikrokontroler.

-¢>A VR tipe ATMEGA 8.
-¢> Berbasis web dengan penampil peta go ogle

map.
-¢> Melalui sms yang terlebih dahulu dienkripsi.
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