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RINGKASAN 

 

Berbagai macam metode digunakan untuk dapat mengatasi noise agar sistem dapat 

memberikan output yang lebih baik kualitasnya. Kualitas output yang baik sangat berdampak 

signifikan terhadap pengukuran atau pembacaan data-data yang dilakukan, terutama dalam 

bidang mikrokontroler yang tidak lepas dari berbagai macam sensor yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran atau pembacaan sinyal yang tercampur dengan noise. Oleh sebab itu 

tujuan dari penelitian ini adalah mengurangi noise yang terjadi di setiap pembacaan nilai analog 

pada sebuah mikrokontroler agar kualitas output atau hasil pembacaan mikrokontroler 

memiliki kualitas yang baik. Adapun metode yang digunakan untuk mengurangi noise pada 

papan mikrokontroler tersebut yaitu metode exponential moving average (EMA) atau metode 

penghalusan eksponensial (Exponential Smoothing).  

Agar tujuan dari penelitian ini tercapai maka tahapan penelitian yang dilakukan adalah 

membangkitkan sinyal dan noise pada mikrokontroler melalui software IDE. Setelah sinyal 

dan noise dibangkitkan, proses selanjutnya yaitu menentukan variabel-variabel yang akan di 

proses, seperti analog dan noise, kemudian menerapkan metode EMA yang berupa perhitungan 

matematis ke dalam software IDE. Dengan dilaksanakan tahapan-tahapan ini, diharapkan 

metode EMA dapat menghasilkan suatu nilai analog yang tereduksi atau terhaluskan. Adapun 

nilai analog yang sudah dihaluskan melalui metode EMA ini kemudian digunakan sebagai 

pembanding dengan nilai analog yang belum dilakukan proses penghalusan. Sehingga dapat 

diketahui keefektifan metode EMA yang diterapkan pada penelitian ini. 

 

Kata kunci: EMA, noise, mikrokontroler 
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BAB I  

PENDAHULUN 

 

1.1 Latar Belakang 

Noise adalah sinyal yang tidak dikehendaki yang terjadi pada suatu sistem. Secara 

alamiah noise terdapat pada semua jenis sistem. Noise kadang-kadang bisa menjadi hal yang 

signifikan. Untuk mengurangi noise, maka salah satu caranya yaitu memilih kualitas komponen 

yang baik. Akan tetapi, ini tidak menjamin secara keseluruhan bahwa hal tersebut dapat 

menghilangkan noise sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah saat membaca tegangan 

menggunakan input analog pada mikrokontroler. Dengan adanya noise, maka sinyal yang 

berfluktuasi terbaca sehingga ini merupakan salah satu hal yang tidak diinginkan. Bila tegangan 

yang tercampur noise dibaca melalui panggilan berulang di analogRead(), maka nilai yang 

dikembalikan akan bervariasi naik turun. Selain dari pada itu, sebuah mikrokontroler juga tidak 

memiliki perangkat khusus yang tertanam di dalamnya untuk membersihkan nilai yang terbaca 

di input analog.  

 Berbagai macam metode digunakan untuk dapat mengatasi noise agar sistem dapat 

memberikan output (sinyal keluaran) yang lebih baik kualitasnya. Kualitas output yang baik 

sangat berdampak signifikan terhadap pengukuran atau pembacaan data-data yang dilakukan, 

terutama dalam bidang mikrokontroler yang tidak lepas dari berbagai macam sensor sebagai 

pendeteksi sinyalnya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi noise yang 

terjadi pada setiap pembacaan nilai analog di sebuah mikrokontroler. Penelitian ini 

menggunakan papan mikrokontroler ardunio sebagai perangkat utama yang digunakan untuk 

objek eksperimennya. Adapun metode yang digunakan untuk mengurangi noise pada papan 

mikrokontroler tersebut adalah metode exponential moving average (EMA) atau metode 

penghalusan eksponensial (Exponential Smoothing). Persamaan matematis dari EMA 

kemudian diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman arduino agar dapat diaplikasikan 

pada papan mikrokontroler tersebut.  

EMA adalah suatu metode yang digunakan untuk mengulang perhitungan secara terus 

menerus (rata-rata bergerak) dan data yang digunakan untuk perhitungan berikut ke berikutnya 

menggunakan data terbaru. Nilai konstanta penghalusan (α) dapat ditentukan dengan bebas. 

Selain dari pada itu, nilai α dapat dipilih di antara nilai 0 sampai dengan 1, karena berlaku: 0 < 

α < 1. Secara matematis, persamaannya adalah sebagai berikut: 

St1 = αXt + (1 – α) St0 
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Di mana:  

St1 = Nilai terbaru untuk periode berikutnya.  

α = Konstanta penghalusan (0-1).  

Xt = Data pada periode ke t.  

St0 = Nilai lama atau rata-rata yang dihaluskan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang ini adalah bagaimana mengurangi 

noise yang terjadi pada setiap pembacaan nilai analog di sebuah mikrokontroler menggunakan 

metode EMA. Sehingga sebuah mikrokontroler dapat mengatasi noise agar sistem dapat 

memberikan output yang lebih baik kualitasnya. 

 

1.3 Tujuan dan Target Luaran 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengurangi noise yang terjadi pada 

setiap pembacaan nilai analog di sebuah mikrokontroler dengan menerapkan metode EMA 

sebagai pengurang noise-nya. Kemudian mikrokontroler mampu mengolah sinyal asli yang 

bercampur noise dengan baik, baik untuk keperluan pembacaan sensor-sensor ataupun sinyal 

input lainnya yang memerlukan pembacaan yang stabil dengan sedikit noise.  

 Adapun target luaran yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mampu 

menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi 

SINTA 3 (Minimal) atau SINTA 2.    
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Berdasarkan penelusuran serta tinjauan pustaka yang dilakukan terkait dengan penelitian 

ini, maka didapatkan beberapa penelitian yang berkaitan di antaranya adalah [1]─[7]. Pada 

penelitian [1] Belyaev Alexander et al. melakukan analisis kualitas pemulihan sinyal bising 

dengan filter rata-rata bergerak eksponensial, dengan cara menganalisa sinyal keluaran dari 

filter yang telah dibedakan. Di mana Belyaev Alexander et al.  menentukan pengaruh parameter 

yang berbeda pada kesalahan sinyal yang difilter. Kemudian Belyaev Alexander et al.  

menyediakan struktur filter yang tidak memerlukan penyetelan heuristik secara lebih lanjut [1]. 

Kemudian A. R. Wilson mencoba melakukan penelitian terkait sebuah sistem yang dapat 

melakukan akuisisi data analog sensor hanya ketika terjadi event penting saja dengan 

menggunakan metode rata-rata bergerak eksponensial (moving average). A. R. Wilson 

menjelaskan dalam banyak kasus banyak data yang mungkin dikumpulkan selama periode 

waktu pembacaan tetapi bukan data penting yang tercatat, sehingga memerlukan memori yang 

besar untuk menyimpan data tersebut. Namun ini dapat dihindari jika pencatatan data dipicu 

saat mendeteksi peristiwa penting dan dengan demikian hanya terjadi pencatatan jika ada data 

yang menarik saja [2]. 

Selanjutnya H. Tajiri and T. Kumano melakukan penelitian tentang pemfilteran input 

kontrol maximum power point tracking (MPPT) dengan metode EMA pada sistem pembangkit 

listrik tenaga surya. Penelitian ini mempelajari kinerja pengendalian MPPT dengan adanya 

noise, dengan fokus pada masalah degradasi keluaran sistem pembangkit listrik tenaga surya. 

Adapun metode rata-rata bergerak eksponensial (EMA) digunakan sebagai filter preprocessing, 

sehingga dapat mempengaruhi daya keluaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penurunan daya keluaran akan berkurang ketika metode EMA diterapkan [3]. 

Kemudian K. Ibrahimi dan Y. Serbouti menawarkan sebuah sistem yang mampu 

memprediksi popularitas sebuah konten dalam Jaringan 5G: dengan metode auto regressive, 

moving average dan exponential moving average. pada penelitian ini K. Ibrahimi dan Y. 

Serbouti fokus pada prediksi popularitas konten sebush video berdasarkan observasi 

permintaan konten video yang diakses oleh seseorang di masa yang lalu [4]. 

Selanjutnya M. Chen, T. Jiang, and W. Zou menawarkan sebuah sistem yang mampu 

membuat kunci rahasia berdasarkan rata-rata bergerak eksponensial (EMA) pada jaringan 

nirkabel. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode EMA yang diterapkan dapat 

memberikan tawaran kunci rahasia yang lebih kuat [5]. 
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Kemudian M. D. Awheda and H. M. Schwartz melakukan penelitian tentang analisis 

sebuah algoritma Q-Learning yang digabung dengan EMA. metode yang diusulkan ini 

diperiksa pada berbagai matriks dan permainan stokastik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

algoritma yang diusulkan konvergen dalam berbagai situasi yang lebih luas daripada algoritma 

multi-agent reinforcement learning (MARL) yang lebih canggih [6]. 

M. E. Haque et al. melakukan penelitian tentang penstabilan daya referensi pada sebuah 

generator pembangkit listrik tenaga angin dengan beberapa metode filter. Adapun masalah 

utama yang diangkat yaitu dalam penghalusan daya keluaran generator angin adalah 

pengaturan daya referensi. Sehingga referensi daya keluaran konstan bukanlah pilihan yang 

baik karena ada beberapa kasus di mana kecepatan angin sangat rendah dan daya yang cukup 

tidak dapat diperoleh. Adapun metode filter yang digunakan yaitu low pass filter (LPF), simple 

moving average (SMA), dan EMA. Dari beberapa metode tersebut menunjukkan bahwa low 

pass filter (LPF) lebih efektif digunakan [7].  

Berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan terhadap penelitian-penelitian tersebut  

menunjukkan bahwa metode EMA banyak diterapkan di berbagai permasalahan. Kemudian 

yang perlu diperhatikan adalah bahwa metode EMA sangat efektif ketika diterapkan dalam 

menghaluskan atau mengurangi noise pada sebuah sinyal. Oleh sebab itu metode EMA 

diterapkan pada penelitian ini untuk menghaluskan sinyal atau nilai analog pada sebuah 

mikrokontroler. Agar sebuah mikrokontroler dapat mengatasi noise, sehingga sistem dapat 

memberikan output yang lebih baik kualitasnya.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Cara Penelitian  

Adapun cara penelitiannya yaitu pertama membangkitkan sinyal dan noise pada 

mikrokontroler melalui software IDE. Setelah sinyal dan noise dibangkitkan, maka langkah 

berikutnya menentukan variabel-variabel yang akan di proses, seperti analog dan noise. 

Selanjutnya adalah menerapkan metode EMA yang berupa perhitungan matematis ke dalam 

software IDE. Dengan dilaksanakan ketiga langkah ini, maka metode EMA dapat dilakukan 

dan menghasilkan suatu nilai analog yang tereduksi atau dihaluskan. Langkah-langkah proses 

selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. Adapun nilai analog yang sudah dihaluskan 

melalui metode EMA ini kemudian digunakan sebagai pembanding dengan nilai analog yang 

belum dilakukan proses penghalusan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Proses Noise Reduction Menggunakan Metode 

Exponential Moving Average (EMA) 

 

3.2 Peralatan Hardware dan Software 

Dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa bahan dan peralatan berupa hardware 

maupun software. Peralatan ini digunakan untuk menghasilkan dan mengolah sinyal dan noise. 

Sinyal ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan EMA. Berikut dijelaskan peralatan 

hardware dan software yang digunakan selama penelitian dilakukan. 
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a. Hardware yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Laptop dengan spesifikasi: 

Type   : ASUS K43E  

Prosesor   : Intel® Pentium® Dual-Core B950 (2.1 GHz)  

RAM   : 2 GB  

HDD   : 320 GB Serial ATA 5400 RPM  

2. Papan mikrokontroler arduino uno sebagai pembangkit dan pengolah sinyal dan noise 

dengan spesifikasi: 

Mikrokontroler  : ATmega 328 

Tegangan Operasi  : 5 V 

Tegangan Masukan   : 6-20 V 

Pin Digital I/O   : 13  

Pin Analog Input  : 6 

Clock Speed   : 16 MHz 

 

b. Software dalam penelitian yang dibutuhkan adalah IDE arduino (Integrated Development 

Environment) merupakan sebuah program yang digunakan untuk menulis dan 

mengunggahkan program ke papan mikrokontroler arduino. IDE ini memiliki fasilitas antar 

muka berupa serial monitor. Data yang telah di-running/dijalankan dapat dilihat dan 

terekam pada bagian ini, sehingga sangat memudahkan untuk melakukan pengambilan 

datanya. Data yang telah diambil sebanyak 100 data setiap 1 kali penentuan nilai α dengan 

sebanyak 3 kali perubahan nilai α yang berbeda beda.  

 

3.3 Cara Pengujian 

Terdapat tiga pengujian yang telah dilakukan. Pengujian ini bertujuan sebagai indikator 

keberhasilan dari metode EMA dalam mengurangi noise yang terjadi. Metode EMA yang 

awalnya dalam bentuk matematis kemudian dikonversi menjadi bahasa pemrograman berbasis 

teks, sehingga metode EMA yang telah konversi ini dapat di upload ke dalam papan 

mikrokontroler. Mekanisme pengujiannya yaitu menggunakan data yang berasal dari data 

sinyal analog dan noise yang dibangkitkan secara mandiri. Sinyal yang dibangkitkan sengaja 

dibuat dengan fluktuatif data yang tinggi, hal ini dilakukan karena ingin melihat kemampuan 

metode EMA dalam melakukan proses smoothing (noise reduction). Banyaknya jumlah data 

yang digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 100 data untuk setiap nilai α dengan variasi 

3 nilai α yang berbeda. Adapun kisaran data analog dan noise yang dibangkitkan (Y-Values1) 

antara 457 sampai dengan 462 dan frekuensi sampling data (X-Values1) 100 ms/data. Data ini 

kemudian diproses menggunakan metode EMA yang menghasilkan data analog (Y-Values2) 

dengan frekuensi sampling data yang sama yaitu 100 ms/data. Adapun pengujian pertama yaitu 
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mensimulasikan nilai analog yang ber-noise di papan mikrokontroler arduino dengan nilai 

penghalusan α sebesar 0.6, kemudian pengujian ke dua dengan nilai penghalusan α sebesar 0.3 

dan pengujian ke tiga dengan nilai penghalusan α sebesar 0.1. 
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BAB IV 

REKAPAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

4.1 Rekapan Biaya Penelitian 

Rekapan biaya penelitian secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 1. Adapun rincian 

secara detail untuk rekapan biaya penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

Tabel 1. Rekapan Biaya Penelitian 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang Diusulkan (Rp) 

1 Bahan Habis Pakai dan Peralatan Rp. 1.200.000 

2 Perjalanan Rp. 1.300.000 

3 Lain-lain (Publikasi di jurnal: Sinta 3 atau Sinta 2) Rp. 1.500.000 

 Jumlah Rp. 4.000.000 

 

4.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian yang telah direpresentasikan dalam bentuk bar chart dapat dilihat 

pada gambar 4.1. Apabila ada tahapan penelitian yang terselesaikan dalam waktu lebih cepat 

dari perkiraan, maka akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Jadwal Penelitian
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(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Desertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1     

2     

3     

Dst.     
 *Tuliskan sumber pendanaan baik dari APBU UNISKA maupun dari sumber lainnya 
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D. Publikasi Artikel Ilmiah Penelitian pada Jurnal dalam 5 tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume / Nomor / Tahun 

1 

Design of SCADA based 

solar power plant for clean 

water irrigation system in 

remote areas 

International Journal of 

Engineering & 

Technology 

7 / 4.36 / 2018 

2    

3    

Dst.    

 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 

International Conference on Enhanced 

Computer Research, Engineering, and 

Avanced Multimedia 

Design of SCADA 

based solar power 

plant for clean water 

irrigation system in 

remote areas 

22-23 November 

2018 di Yogyakarta 

2    

3    

Dst.    

 

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1     

2     

3     

Dst.     

 

G. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No Judul / Tema HKI Tahun Jenis 

1    

2    

3    

Dst.    

 

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik / Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 
Judul / Tema / Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1     

2     

3     

Dst.     
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I. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi 

Lainnya) 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1    

2    

3    

Dst.    

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Proposal Penelitian Dosen UNISKA. 

 

Banjarmasin, 29 Desember 2020 

   Pengusul, 

 

 

  (Rais Mu’ammar, S.T., M.Eng) 

    NIDN 1109119301 



Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peniliti 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : Rais Mu’ammar, S.T., M.Eng 

NIP/NIK/NIDN : 1109119301 

Pangkat/Golongan : III/B 

Jabatan Fungsional : -  

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: 

“Penerapan Metode Exponential Moving Average (EMA) sebagai Noise Reduction untuk 

Pembacaan Sinyal Analog pada Mikrokontroler” 

Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2020/2021 bersifat original dan belum pernah 

dibiayai oleh UNISKA atau institusi lainnya. 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UNISKA. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

Banjarmasin, 29 Desember 2020 

 

Yang menyatakan, 

 

 

    (Rais Mu’ammar, S.T., M.Eng) 

     NIDN. 1109119301 



Lmapiran 4. Rincian / Justifikasi Anggaran Penelitian 

 

Rincian / Justifikasi Anggaran merupakan perkiraan anggaran penelitian berdasarkan rekapan 

anggaran penelitian (BAB IV) yang dikemas dengan lebih rinci. 

 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang Diusulkan (Rp) 

1 

Bahan habis pakai dan peralatan 

- Print & jilid (Monitoring dan laporan) 

- Fotocopy 

- Konsumsi Rapat 5 kali pertemuan  

- 4 orang × 35.000 × 5 pertemuan 

- Papan Mikrokontroler Arduino Uno+Ongkir 

 

 

Rp. 80.000 

Rp. 30.000 

 

Rp. 700.000 

Rp. 390.000 

2 

Perjalanan 

- Ongkos Pergi-Pulang Tim Peneliti 5 kali 

pertemuan 

- 4 orang × 65.000 × 5 pertemuan 

 

 

 

 

Rp. 1.300.000 

3 

Lain-lain 

- Publikasi jurnal: Sinta 3/Sinta 2* 

 

 

Rp. 1.000.000 - 1.500.000  

Jumlah Rp.  4.000.000 

*Prioritas publikasi di Jurnal Sinta 2 


