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BAB III 

PERANCANGAN 

 Pengantar Perancangan 

Pada bab ini membahas tentang perancangan dan pembuatan “sistem 

kontrol otomatis serta monitoring suhu dan kelembaban pada budidaya jamur 

menggunakan NI myRIO-1900”. Pembuatan sistem ini akan mempermudah 

mengontrol serta monitoring kondisi suhu dalam prototype kumbung jamur. Hal ini 

dikarenakan dengan menggunakan alat ini kita dapat mengetahui kondisi suhu dan 

aktifitas dari aktuator pada kumbung jamur secara langsung melalui Laptop yang 

terhubung dengan myRIO menggunakan jaringan wireless. Agar sistem tersebut 

dapat berjalan dengan baik dan sempurna, maka diperlukan perancangan dan 

pembuatan sistem, baik secara software maupun hardwere untuk mendukung 

keseluruhan sistem yang akan di uji. Alat yang akan digunakan diantaranya NI 

myRIO-1900 sebagai kontrol dari sistem, sensor DHT22 sebagai pendeteksi nilai 

suhu dan kelembaban dan output menggunakan module relay sebagai saklar pada 

ultrasonik mist maker, serta Laptop atau smartphone yang berfungsi sebagai media 

monitoring menggunakan dashboard atau LabVIEW. 

 Kriteria Perancangan 

Alat kendali otomatis serta monitoring suhu dan kelembaban pada budidaya 

jamur menggunakan NI myRIO-1900 ini dirancang untuk dapat bekerja secara 

kontinu mengendalikan suhu kumbung jamur pada rentang 24 – 26 ºC dan 

kelembaban kumbung jamur pada rentang 78 – 83 %. Dengan pendingin dan 

pemanas secara real time. 

 Diagram Blok Sistem 

Diagram blok rangkaian merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

perancangan peralatan elektronik, karena dari diagram blok dapat diketahui prinsip 

kerja secara keseluruhan dari rangkaian sistem yang dibuat. Sehingga keseluruhan 

blok dari alat yang dibuat dapat membentuk suatu sistem yang dapat difungsikan 
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atau sistem yang bekerja sesuai dengan perancangan. Dalam perancangan yang 

dibahas dalam tugas akhir ini terdiri  atas beberapa hal antara lain, sistem perangkat 

keras (hardware) dan sistem perangkat lunak (software), yang keduanya  dijelaskan 

dalam gambar diagram blok sistem secara keseluruhan ditunjukkan pada gambar 

3.1. 

 

 

 

 

 

      

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Perancangan Sistem Keseluruhan 

Cara kerja sistem dari gambar 3.1 blok diagram rangkaian diatas yaitu, 

pengendali Prototype kumbung jamur ini berdasarkan suhu dan kelembaban yang 

akan menghidupkan lampu dan Mist Maker. Lampu disini sebagai aktuator yang 

menambakan nilai suhu dan menurunkan nilai kelembaban, sedangkan Mist Maker 

sebagai aktuator yang menurunkan nilai suhu dan menambakan nilai kelembaban. 

Terdapat satu buah sensor DHT22 yang diletakan dalam Prototype 

kumbung jamur. Sensor akan mengindra besaran suhu dan kelembaban, hasil yang 

didapat dikirim ke myRIO dalam bentuk digital. Hasil akan disimpan pada memori 

myRIO sehingga nantinya akan dikirim ke perangkat SmartPhone atau laptop 

melalui jaringan wireless. Nilai yang masuk pada myRIO akan menjadi faktor 

pembanding tehadap settingpoint. 

Aktuator mist maker, fan dan lampu menggunakan driver relay sebagai 

saklar magnetik sesuai nilai setpoint pada NI myRIO-1900. Saat relay mist maker 

diberi logika high oleh myRIO, maka relay fan juga akan aktif untuk menyebarkan 

kabut di dalam ruangan kumbung. Lampu akan aktif saat relainya diberi logika high 

oleh myRIO karena suhu melebihi setpoint. 
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 Perancangan Perangkat Keras (Hardwere) 

Pada pembuatan perancangan sistem kontrol otomatis serta monitoring suhu 

dan kelembaban pada budidaya jamur dengan memiliki rangkaian pendukung 

hardware dengan spesifikasi yang di tunjukkan pada gambar di 3.3. 

1. Input  

2. Sistem 

3. Proses monitoring  

4. Output  
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Gambar 3.2 FlowChart Sistem Keseluruhan 
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Gambar 3.3. Rangkaian keseluruhan Hardware 

Tabel penjelasan pada rangkaian hardware dari semua sistem interface 

terhadap pin kontrol NI myRIO 1900. 

Tabel 3.1. Penjelasan interface komponen terhadap NI myRIO. 

No Komponen Konektor 

1. Sensor 

DHT22 

VCC Pin 33 (+3.3V) connector A MXP myRIO 

Data Pin 11 (DIO0) connector A MXP myRIO 

Ground Pin 12 (DGND) connector A MXP myRIO 

 

2. 

 

 

Driver 

Relay 

GND Pin 8 (DGND) connector A MXP myRIO 

IN1 Pin 13 (DIO1) connector A MXP myRIO 

IN2 Pin 15 (DIO2) connector A MXP myRIO 

IN3 Pin 17 (DIO3) connector A MXP myRIO 

IN4 Pin 19 (DIO4) connector A MXP myRIO 

VCC Pin 1 (+5V) connector A MXP myRIO 

3. Fan DC +12V DC Terminal Relay K3 (NO) 

-12V DC Terminal Power Supply (-12V) 

4. Mist 

Maker 

Fhasa Terminal Relay K1 (NO) 

Netral Terminal Sumber AC (Netral) 

5. 

 
lampu 

Fhasa Terminal Relay K2 (NO) 

Netral Terminal Sumber AC (Netral) 
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3.4.1 Perancangan Sensor Suhu dan kelembaban DHT22 

Sensor DHT22 sebagai bagian pengindraan merupakan bagian pertama 

yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian. DHT22 dihubungkan 

langsung dengan myRIO menggunakan kabel dengan panjang maksimal 7 meter. 

Rangkaian sensor DHT22 umumnya terdiri dari satu buah resistor 1 kΩ yang 

dipasang secara paralel dengan pin DATA. Resistor 1 kΩ berfungsi mengatur sinyal 

data pada sensor agar tidak drop. 

 

Gambar 3.4 Rangkaian interface antara sensor DHT22 dengan myRIO 

Pin-pin pada sensor DHT22 ddihubungkan langsung pada NI myRIO-1900 

Expansion Port (MXP) konnectorA. Pada DHT22 Pin VDD dihubungkan dengan 

konnektorA pin 1(+5V), pin DATA dihubungkan dengan konnektorA pin 

11(DIO0), dan pin GND dihubungkan dengan konnektorA pin 12 (GND). Skematik 

rangkaian interface antara myRIO dengan sensor DHT22. 

3.4.2 Perancangan Driver Relay 

Menggunakan berbagai referensi untuk membuat driver relay 

menggunakan optocoupler. Alasan menggunakan optocoupler sebagai komponen 

untuk membuat  driver relay  dikarenakan bagian penerima yang di couple dengan 

cahaya sehingga lonjakan/loncatan tegangan yang berada pada beban tidak akan 

masuk kebagian pengolah data. Hal ini dapat mencegah bouncing pada driver relay 

transistor sehingga jika kita gunakan untuk port konektor myRIO akan lebih aman 

dari "hang" yang disebabkan loncatan tegangan pada relay tersebut. 
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Gambar 3.5 Rangkaian driver relay 

Gambar diatas merupakan interface antara Ni MyRio dengan driver Relay, 

VCC Pada relay akan dihubungkan pada MXP Connectors B pin 1 dengan besar 

tegangan +5V. IN 1 Pada relay dihubungkan ke Port MXP Connectors B Ni MyRio 

pada pin 11 DIO0 untuk masukan digital. Sedangkan pada ground akan 

dihubungkan pada MXP Connectors B pin 8 AGND untuk digital Ground. 

 Perancangan Perangkat lunak (Softwere) 

3.5.1 Perancangan Sensor DHT22 

Pada tahapan ini, perancangan program pada sensor DHT22 dengan 

kombinasi antara sensor dan NI myRIO pada FPGA LabVIEW. berikut merupakan 

tampilan dari front panel hasil dari sensor DHT22. 

 
Gambar 3.6 Front panel sensor DHT22 pada LebVIEW 
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Gambar 3.7 Diagram Blok Pemrograman Sensor pada LebVIEW 

Perancangan Sensor DHT22 pada LabVIEW dibagi menjadi dua bagian yaitu 

pada Front Panel dan blok diagram. Pada Front Panel dibuat kolom tampilan hasil 

pembacaan suhu dan kelembaban dan pada kolom ini nilai yang di tampilkan akan 

terus berubah-ubah sesuai nilai yang didapat dari sensor DHT22. Selanjutnya 

adalah kolom Error out yang dibuat untuk nantinya jika ada error saat proses 

berjalan akan ditampilkan pada kolom tersebut. 

Sedangkan pada blok diagram merupakan representasi dari alur sistem yang 

dibuat pada Front Panel. Pada bagian paling luar dibuat Structures While Loop 

untuk fungsi perulangan atau berkelanjutan dengan indikator stop untuk 

menghentikan proses. Pada kolom I/O untuk pemanggilan data DHT22 dari pin 11 

(DIO0) pada konektor A MXP NI myRIO, dan dihubungkan dengan pemanggilan 

library DHT22. Dari library DHT22 dihubungkan dengan 3 bagian yang ada pada 

Front Panel yaitu kolom tampilan hasil pembacaan suhu dan kelembaban serta 

Error out. 

3.5.2 Perancangan Module Relay 

Pada tahapan ini, menjelaskan gambar perancangan program pada module 

relay dengan NI myRIO pada FPGA LabVIEW. Berikut merupakan tampilan dari 

front panel dari module relay. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Front Panel Module Relay pada LabVIEW 
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Gambar 3.9 Diagram Blok Module Relay pada LabVIEW 

Perancangan module relay pada LabVIEW menggunakan function FPGA I/O 

karena bembuatan library DHT22 juga menggunakan function FPGA I/O. pada 

Front Panel dibuat kolom pemanggilan FPGA I/O untuk relay output yang akan di 

hubungkan pada lampu, mist maker dan fan dc, kolom FPGA I/O ini bisa di ubah-

ubah sesuai dengan kebutuhan pin konektor pada myRIO. Selanjutnya dibuat 

tombol Boolean pada setiap FPGA I/O untuk mengendalikannya secara manual. 

Sedangkan pada blok diagram juga merupakan representasi dari alur sistem 

yang dibuat pada Front Panel. Dari FPGA I/O dihubungkan pada FPGA I/O 

function node untuk proses pengiriman atau output myRIO ke relay dan ditambah 

dengan function boolean agar bisa dikendalikan manual. 

 

3.5.3 Perancangan Keseluruhan Softwere 

Pada tahapan ini, menjelaskan dimana semua dari sistem komponen 

dirancang keseluruhan guna mendapatkan hasil proses dari monitoring suhu dan 

kelembaban kumbung jamur. Berikut ini adalah tampilan dari keseluruhan sistem 

pada Front panel dan block diagram LebVIEW 2016 yang di deploying pada NI 

myRIO 1900. 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Front panel dari library read VI 
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Pada gambar diatas merupakan desain front panel dari library read yang 

menggabungkan program DHT22 yang sudah dibuat dengan function FPGA I/O 

untuk pemanggilan relay, Library ini nantinya akan digunakan sebagai Virtual 

Instrument (VI) pada program utama.  

 

Gambar 3.11 Block diagram dari library read VI 

Pada gambar diatas merupakan desain Block diagram yang merupakan 

representasi dari alur sistem yang dibuat pada Front Panel. Desain diatas 

menggunakan tiga tipe structures yaitu flat sequence, timed loop, dan case 

structure. Pada flat sequence structure berfungsi sebagai subdiagram atau Frames 

untuk mengeksekusi program secara berurutan. Timed loop structure berfungsi 

sebagai subdiagram atau Frames secara berkelanjutan sesuai dengan iterasi atau 

perulangan pada waktu yang ditentukan bila menggunakan VI dengan kemampuan 

multirate timing capabilities. Sedangkan case structure berisi satu atau lebih 

subdiagrams atau kasus yang digunakan untuk mengeksekusi sesuai dengan 

informasi nilai yang ditentukan pada CMD dan terhubung dengan case selector. 

Pada flat sequence structure terdapat dua bagian subdiagram, bagian 

pertama berisi express loop timer VI yang digunakan sebagai waktu tunda sesuai 

nilai yang diberi untuk menghitung putaran antara iterasi. Sedangkan subdiagram 

ke dua dari flat sequence structure berisi express dari FPGA I/O untuk DHT22 dan 

relay, CMD sebagai nilai masukan untuk case structure. Didalam flat sequence 

structure juga terdapat timed loop structure yang berisi case structure dengan 
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proses utama dari pemanggilan, pembacaan hingga pengiriman data. Pada case 

structure terdapat 12 kondisi, dan pada tiap kondisi akan berpinda sesuai informasi 

nilai yang berikan, kondisi paling awal yaitu send start signal pada kolom CMN. 

Berikut kondisi yang dibuat: 

1. Send start signal (default) 

2. Wait low 

3. Host pulls up 

4. Wait High 

5. Change to read 

6. Wait for sensor response signal low 

7. Wait for sensor response signal High 

8. Start data transmission 

9. Read data 

10. Scale and checksum 

11. Checksum error 

12. Timeout error 

 
Gambar 3.12 Front panel dari keseluruhan sistem 

Perancangan Front panel dari interface dari keseluruhan sistem pada 

LabVIEW merupakan gabungan interface front panel yang ada pada DHT22 dan 

Driver relay, selain itu juga menambakan express waveform charts untuk 

menampilkan grafik dari suhu dan kelembaban dengan x sebagai skala dan y 

sebagai periode. 
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Gambar 3.13 Block Diagram dari keseluruhan sistem 

Blok diagram dari keseluruhan sistem ini menggunakan structures while 

loop untuk melakukan perulangan pada kondisi ketika mencapai waktu tunda yang 

di beri yaitu 500 millisecond. Perulangan pada structures ini dimulai dengan 

pemanggilan function DHT22 read VI yang dibuat sebelumnya sebagai library 

FPGE target, kemudian I/O FPGA seperti lampu, mist maker dan fan 

disambungkan dengan masukan shift register yang di buat pada structures while 

loop. Selanjutnya I/O FPGA untuk suhu dan kelembaban di hubungkan dengan 

express DBL untuk menampilkan nilai data yang didapat dari DHT22 dan disajikan 

dalam bentuk vertical fill slide. 

Langka selanjutnya menggunakan functions numeric untuk 

mengekspresikan persamaan matematika dan functions Boolean untuk 

mengekspresikan persamaan gerbang logika. Kedua functions ini di gabungkan 

untuk menentukan batas maksimal dari suhu 26.1 ºC sedangkan kelembaban 

83.1%, dan batas minimal dari suhu 23.9 ºC dan kelembaban 77.9%, setpoint ini 

nantinya sebagai masukan untuk driver relay. Selanjutnya hanya tinggal memberi 

Boolean indikator sebagai media monitoring pada LabVIEW untuk tiap aktuatur. 

 Metode Pengujian Alat 

3.6.1 Tahap pengujian setting manual 

Pada tahapan ini berdasarkan perancangan sistem yang dibuat dilakukan 

pengujian untuk mengetahui kehandalan dari perancangan alat sistem monitoring 
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serta kontrol otomatis suhu dan kelembaban pada budidaya jamur menggunakan NI 

myRIO-1900 yang telah dibuat. Tahapan pengujian yang dilakukan antara lain: 

a) Pengujian Sensor DHT22 

Sensor DHT22 yang berguna untuk mendeteksi suhu sebagai pembaca 

suhu pada kumbung jamur. Disamping membaca suhu yang ada di dalam 

kumbung, sensor DHT22 juga membaca kelembaban yang ada dalam kumbung 

tersebut. Dimana suhu dan kelembaban yang di baca atau di terima akan 

dikirimkan langsung pada menuju myRIO. Setelah mendapatkan data, myRIO 

mengolah dan menampilkan data tersebut dalam bentuk realtime monitoring 

pada LabVIEW dan nantinya dapat di shared dan ditampilkan pada smartphone 

melalui koneksi wireless. 

 

b) Pengujian Rangkaian Fan 

Rangkaian Fan ini menggunakan 12V DC yang akan di atur oleh 

myRIO. Fan ini yang akan mengatur angina pada Mist Maker. Kelembaban 

pada kumbung jamur di tentukan oleh putaran dari fan. Untuk mengaktifkan 

fan ini menggunakan driver relay yang diberi instuksi dari myRIO sesuai 

setpoint. Pengujian rangkaian fan juga menggunakan sensor DHT22 yang 

berguna sebagai pembaca suhu dan kelembaban pada kumbung jamur. Setelah 

mendapatkan data, myRIO akan mengolah data. Apabila kelembaban pada 

kumbung jamur kurang, maka fan menyala untuk menyebarkan uap yang 

dihasilkan Mist maker. 

c) Pengujian Rangkaian Mist Maker 

Rangkaian ini menggunakan driver relay yang diberi instuksi dari 

myRIO sebagai on/off pada mist maker. Pada saat kelembaban sudah terpenuhi 

maka mist maker akan mati dan ganti lampu yang menyala. Sedangkan mist 

maker digunakan sebagai penghasil kabut yang akan menambah kelembaban 

pada kumbung jamur. Embun yang dihasilkan oleh mist maker sangat halus 

seperti asap rokok sehingga tidak membuat jamur menjadi basah. Sensor 

DHT22 yang berguna sebagai pembaca suhu dan kelembaban pada kumbung 

jamur, setelah mendapatkan data myRIO akan mengolahnya. 
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d) Pengujian Lampu 

Pengujuan ini dilakukan untuk mengetahui apakah rangkaian yang telah 

dirancang bisa menghasilkan cahaya serta panas yang akan digunakan untuk 

menaikan suhu pada kumbung jamur. Sensor DHT22 yang digunakan sebagai 

pembaca suhu dan kelembaban pada kumbung jamur, setelah mendapatkan data 

myRIO akan mengolahnya. Apabila suhu pada kumbung kurang, maka lampu 

akan menyala dan menghasilkan panas pada kumbung sesuai yang diinginkan. 

e) Pengujian Monitoring 

Pada penggujian ini menggunakan dua metode yaitu dengan komputer 

dan smartphone yang keduanya di hubungan dengan wireless. Pengujian yang 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

 

1. komputer 

Pada komputer dibuat interface dengan tujuan agar kita dapat memantau 

besarnya fluktuasi suhu dan kelembaban serta aktifitas aktuator secara 

real time. Program yang dibuat menggunakan LabVIEW 2016 dengan 

NI myRIO 1900 sebagai perangkat akusisinya.  

2. Aplikasi Smartphone  

Pada aplikasi Smartphone menggunakan Data dashboard yang di 

kembangkan National instruments agar dapat menghubungkan 

perangkat smartphone dengan myRIO. Pada aplikasi dashboard 

terdapat menu ADD yang berfungsi untuk membuat tampilan nilai 

variabel bersama yang dipublikasikan oleh jaringan dan memasang Web 

services LabVIEW pada indikator, seperti diagram, pengukur, kotak 

teks, dan LED dll. Pada pengujian aplikasi ini menggunakan menu Add 

– connect to shered variable dan memasukan server address pada 

wireless myRIO untuk menampilkan data suhu dan kelembaban pada 

kumbung jamur. 

3.6.2 Setup dan Parameter Alat Setting Otomatis 

Setup pada parameter ini merujuk dari penelitian-penelitian sebelumnya, 

dengan menjaga suhu diantara 24-26°C dan kelembaban diantara 78-83%. Untuk 
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menjaga kestabilan di dalam kumbung jamur menggunakan lampu sebagai 

pemanas, mist maker dan fan sebagai pendingin. Pengaturan parameter pada 

kumbung jamur di tentukan pada table merikut 3.2. 

Tabel 3.2 pengaturan parametaer Alat 

Suhu (°C) Kelembaban (%) Lampu Mist Maker Fan DC 

24-26 78-83 Mati Mati  Mati 

>26 <78 Mati  Nyala Nyala 

<24 >83 Nyala Mati Nyala 

<24 <78 Nyala Nyala Nyala 

>26 >83 Mati Mati Nyala 

Jamur tiram akan tumbuh dengan baik pada suhu diantara 24-26°C, 

sedangkan kelembabannya 78-83%. Pada saat kondisi ini semua perangkat akan 

mati karena suhu dan kelembabannya terpenuhi. Pada saat suhu lebih dari 26°C dan 

kelembaban 78%, maka lampu akan mati, mist maker menyala dengan fan kondisi 

menyala karena untuk menurunkan suhu dan menaikan kelembaban membutukan 

asap mist maker yang banyak. Begitupun sebaliknya ketika suhu kurang dari 24°C 

dan kelembaban lebih dari 82%, lampu akan berada dalam kondisi menyala, mist 

maker mati dan fan menyala karena untuk menaikan suhu dan menurunkan 

kelembaban membutuhkan panas dan. Pada saat suhu kurang dari 24°C dan 

kelembaban juga kurang dari 78%, maka lampu akan menyala, mist maker menyala 

dengan fan kondisi menyala karena kondisi ini suhu dan kelembaban kurang maka 

harus di tambah hingga mencapai nilai yang diinginkan. Ketika suhu 26°C dan 

kelembaban 82%, lampu berada pada kondisi mati, mist maker mati dan fan di 

kondisi menyala karena kondisi ini suhu dan kelembaban berlebihan sehingga 

hanya fan yang menyala untuk mendinginkan tanpa menanbah nilai kelembaban. 


