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BAB III 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini menjelaskan tentang perencanaan dan pembuatan alat, baik 

secara hardware maupun software yang akan digunakan untuk mendukung 

keseluruhan sistem agar berjalan dengan yang direncanakan. Hardware 

merupakan perangkat yang terhubung pada sistem, sedangkan software 

merupakan perantara untuk menjalankan hardware. 

3.1 Blok Diagram Rangkaian Hardware 

Pada rangkaian hardware terdapat beberapa komponen yang terhubung pada 

sistem antara lain seperti gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Prinsip Kerja Sistem 

Prinsip kerja dari blok diagram ini adalah sensor suhu mempunyai fungsi 

sebagai pembaca suhu yang ada di media cacing lumbricus rubellus, sedangkan 

ATmega328 berfungsi untuk menyimpan bahasa C dan sebagai perintah untuk 

memberikan respon yang di hasilkan dari sensor terhadap driver motor, sehingga 

saat suhu > 25ºC maka motor DC akan berputar sesuai setpoint yang telah 

ditentukan. Nilai kecepatan dari motor yang terbaca oleh rotary encoder akan di 

tampilkan pada LCD. Sedangkan sensor kelembaban sendiri digunakan untuk 

membaca kelembaban pada media cacing lumbricus rubellus dan cara kerjanya 

sama dengan sensor suhu yakni apabila kelembaban pada media cacing lumbricus 

rubellus >30 RH, maka motor akan berputar untuk menggerakkan alat pengaduk. 
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Motor servo akan membuka tempat ampas tahu setiap 2 menit sekali dan 

akan menutup lagi, apabila jeda waktunya sudah habis sesuai dengan pengaturan 

pada program. 

LCD disini digunakan untuk menampilkan nilai dari sensor suhu, 

kelembaban dan nilai kecepatan motor, agar pembudidaya bisa mengetahui nilai 

suhu, kelembaban dan kecepatan motor pengaduk pada media cacing lumbricus 

rubellus. Apabila nilai yang ditampilkan pada LCD tidak sesuai dengan setpoint, 

maka motor akan berputar menggerakkan alat pengaduk yang terpasang pada 

tempat media cacing lumbricus rubellus tersebut. 

3.2 Perancangan Dan Pembuatan Mekanik 

Dalam perancangan dan pembuatan alat pengaduk dalam proses  untuk 

mengoptimalkan aerasi pada media cacing lumbricus rubellus, tentunya 

membutuhkan data – data sebagai acuan dalam melakukan perancangan dan 

pembuatan nantinya. Data – data yang akan dijadikan acuan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Spesifikasi Bahan Mekanik 

No. 
Nama 

Komponen 

Dimensi 

Bahan 
Ketebalan 

(mm) 
Panjang 

(cm) 

Lebar 

(cm) 

Tinggi 

(cm) 

Diameter 

(mm) 

1 Tempat Ampas 

Tahu 

20,5 6,5 30 - Akrilik 2 

2 As Pengaduk 48 - - 13 Akrilik - 

3 Sendok - - 14 - Plastik - 

4 Bak 40 30 15 - Plastik - 

5 Bearing - - 3 12 Besi - 

6 Pully 1,6 - - 6 Aluminium - 

7 Pully 1,6 - - 8 Aluminium - 

8 V-Belt 2x8 - - - Karet - 
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Tabel 3.2 Spesifikasi Bahan Elektronik 

No. Nama Komponen 
Tegangan 

AC DC 

1 Motor Servo  5 

2 Motor DC  12 

3 Rotary Encoder  5 

4 DS18B20  3 - 5 

5 Soil Moisture  3,3 - 5 

6 LCD 16x2  5 

7 Module L298N  5 

8 Power Suply  5 dan 12 

9 ATmega328  5 

 

         

 
                 

 

            
    

           

 

 

 

 

 

 

 

               

    

 

 

Gambar 3.3 Perancangan Mekanik 

Dari gambar 3.3 dapat dilihat bahwa dalam perancangan alat ini terdiri dari 

beberapa komponen. Komponen – komponen tersebut adalah: 
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1. Rotary encoder 

Rotary encoder adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi 

kecepatan motor DC. 

2. Mikrokontroler 

Mikrokontroler pada perancangan alat ini digunakan sebagai 

penyimpan program yang digunakan untuk pengendali input dan ouput 

pada mekanik. 

3. Motor servo 

Motor servo pada perancangan alat ini berfungsi sebagai pembuka dan 

penutup tempat penyimpanan ampas tahu. 

4. LCD 

Digunakan untuk menampilkan nilai dari sensor suhu dan kelembaban. 

5. Motor DC 

Motor DC pada perancangan alat ini berfungsi sebagai pemutar alat 

pengaduk media cacing dengan kecepatan 20 rotasi per menit (rpm). 

6. Sensor kelembaban 

Sensor kelembaban pada perancangan alat ini berfungsi untuk 

mendeteksi nilai kelembaban di dalam media cacing. 

7. Sensor suhu 

Sensor suhu pada perancangan alat ini berfungsi untuk mendeteksi nilai 

suhu di dalam media cacing. 

8. Alat pengaduk 

Alat pengaduk pada perancangan ini berfungsi untuk mengaduk media 

dan alat ini terbuat dari paduan antara akrilik dengan sendok, agar tidak 

membahayakan cacing yang berada di dalam media. Alat ini akan 

mengaduk saat nilai kelembaban mencapai <15%, nilai suhu >31ºC dan 

mengaduk bersamaan dengan penyemprot air. 

9. Tempat media cacing 

Tempat media cacing ini berfungsi sebagai media penampungan cacing. 
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10. Penampungan ampas tahu 

Penampungan ampas tahu ini berfungsi untuk menyimpan dan 

menampung makanan cacing. Dua hari sekali pembudidaya akan 

memasukkan ampas tahu pada tempat penampungan. 

3.3 Perancangan Alat 

Pada tahap ini dilakukan perancangan alat pengontrol kecepatan motor DC 

dengan metode PID, berikut merupakan blok diagram dari system kinerja kontrol 

PID. 

 

Setpoint            Error 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Blok Perancangan Alat 

Keterangan diagram blok dalam gambar 7.1 adalah: 

a. Input berupa nilai set point dari kecepatan motor DC. 

b. Sinyal feedback dari sensor optocoupler berupa pembacaan putaran 

motor DC. 

c. Error berupa selisih antara nilai setpoint dengan nilai pembacaan sensor. 

d. Kontroler yang digunakan adalah Proporsional, Integral, dan Diferensial 

dengan menggunakan mikrokontroler untuk mengolah nilai PID. Nilai 

PID digunakan sebagai nilai referensi pemanggilan nilai kontrol 

kecepatan motor DC. 

e. Aktuator berupa motor DC. 

f. Plan berupa kecepatan motor pada alat pengadukan media cacing. 

g. Output berupa nilai kecepatan motor yang sesuai dengan nilai setpoint. 
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3.3.1 Pemodelan Sistem Alat 
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Gambar 3.5 Flowchart Sistem Alat 
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Ketika sistem mulai bekerja, dilakukan inisialisasi yang berupa set point, 

setelah itu sensor kelembaban akan membaca apakah kelembaban pada media 

cacing < 15%, jika “tidak” maka motor tetap off, sedangkan kalau “ya” maka 

motor akan on dan setelah itu sensor suhu akan membaca apakah suhu pada media 

cacing antara >25ºC, jika “tidak” maka motor off, sedangkan kalau “ya” maka 

motor akan on. Setelah itu sensor kecepatan akan membaca apakah kecepatan 

motor sama dengan set point yang telah ditentukan, jika “tidak” maka akan 

kembali ke sensor kecepatan, sedangkan kalau “ya” maka kecepatan putar motor 

akan berputar sesuai set point yang sudah ditentukan. 

3.3.2 Pemodelan Sistem PID 

Pada tahap ini, akan dilakukan pemodelan bagaimana alur kerja dari 

sistem yang dapat dilihat pada diagram alir berikut: 
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Gambar 3.5 Flowchart Sistem PID 
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Ketika sistem dimulai, dilakukan inisialisasi sistem yang berupa set point. 

Setelah itu mencari error dengan mengurangi nilai set point yang telah ditentukan 

dengan nilai umpan balik dari sensor, sehingga hasilnya akan diproses oleh PID 

dan output dari PID ialah motor DC, selanjutnya motor DC akan berputar sesuai 

dengan set point yang telah ditentukan dari awal. Apabila kecepatan motor DC 

tidak sama dengan nilai set point, maka kecepatan motor DC akan kembali di 

inisialisasi lagi sampai sama dengan nilai set point yang sudah ditentukan, 

sedangkan jika kecepatan motor sama dengan set point maka motor akan berputar 

sesuai dengan set point yang telah ditentukan sehingga tidak merusak media 

cacing. 

3.3.3 Perancangan Kontrol PID 

Pada tahap ini, akan dirancang kendali menggunakan kontrol PID yang 

digunakan untuk menghasilkan parameter PID yaitu kontroler proporsional (Kp), 

kontroler integral (Ki) dan kontroler derivatif (Kd) yang nantinya akan 

mengendalikan seberapa cepat putaran pengadukan pada media cacing 

menggunakan motor DC. Untuk menentukan nilai parameter PID, peneliti 

menggunakan metode Ziegler-Nichols kedua, tetapi untuk menentukan nilai Ki 

dan Kd harus mencari nilai waktu integral (Ti) dan waktu derivatif (Td) terlebih 

dahulu. 

Ziegler dan Nichols mengemukakan bahwa aturan-aturan untuk 

menentukan nilai dari gain proporsional (Kp), waktu integral (Ti) dan waktu 

derivatif (Td) berdasarkan karakteristik respon transien dari plant yang diberikan. 

Penentuan parameter kontroler PID dapat dilakukan dengan bereksperimen 

dengan plant (Ogata, K., 1997). 

Dalam metode Ziegler-Nichols kedua, mula – mula yang dilakukan adalah 

membuat Ti = ∞ dan Td = 0. Kemudian hanya dengan menggunakan tindakan 

kontrol proporsional, harga Kp ditingkatkan dari nol ke suatu nilai kritis Kcr, 

disini mula – mula keluaran memiliki osilasi yang berkesinambungan. Dari 

keluaran yang berosilasi secara berkesinambungan, penguatan kritis Kcr dan 

periode Pcr dapat ditentukan. Ziegler dan Nichols menyarankan penyetelan nilai 
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parameter Kp, Ti dan Td berdasarkan rumus yang diperlihatkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 7.1 Perhitungan nilai parameter PID 

Tipe kontroler Kp Ti Td 

P 0,50 . Kcr ∞ 0 

PI 0,45 . Kcr 0,83 . Pcr 0 

PID 0,60 . Kcr 0,5 . Pcr 0,125 . Pcr 

Setelah nilai Kcr dan Pcr sudah di dapat, maka tinggal menghitung 

menggunakan rumus seperti tabel 6.2 dan nilai Ki dan Kd bisa didapatkan dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

 dan Kd = Kp x Td 




