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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Pengantar  

Pada bab ini dibahas tentang perancangan dan pembuatan “Alat Sistem 

Pengendali Suhu, Kelembaban Dan otomasi pemanas Pada Rumah Kaca 

Untuk Bunga Seruni Menggunakan NI MyRio-1900”. Pembuatan sistem ini 

akan mempermudah mengendalikan suhu dan kelembaban di dalam rumah 

kaca bunga seruni. Dan juga mempermudah untuk memngendalikan 

kebutuhan tambahan cahaya pada bunga seruni secara otomatis.  

Hal ini dikarenakan dengan menggunakan alat ini, seseorang dapat dengan 

mudah mengetahui kondisi suhu dan kelembaban di dalam rumah kaca, dan 

dengan mudah mengontrol suhu dan kelembaban ruangan di dalam rumah 

kaca secara otomatis. Supaya alat berjalan dengan baik maka diperlukan 

perancangan dan pembuatan sistem yang baik dan benar, baik perancangan 

software maupun perancangan hardware untuk mendukung kerja alat yang 

akan dibuat.  

Alat yang akan digunakan diantaranya NI MyRio-1900 sebagai pengendali 

dari sistem, sensor DHT 22 sebagai sensor pendeteksi suhu dan kelembaban, 

Sensor LDR (Light Dependent Resistor) untuk mengetahui kondisi siang dan 

malam dan output menggunakan Module relay sebagai saklar, serta PC yang 

berfungsi sebagai memonitoring dan juga mengendalikan menggunakan 

Labview. 

3.2 Diagram Blok dan Prinsip Sistem sistem 

3.2.1 Diagram Blok Rangkaian 

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 atau sistem yang bekerja sesuai 

dengan perancangan. Keseluruhan dari diagram blok dari sistem yang 

dibuat di perlihatkan pada Gambar 3.1 : 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Perancangan Sistem 

Sensor suhu, sebagai sensor untuk mendeteksi suhu udara dalam rumah 

kaca (rumah tanaman). Sensor kelembaban, sebagai sensor untuk 

mendeteksi nilai kelembaban udara dalam rumah kaca (rumah tanaman) 

bunga seruni. Sensor cahaya, sinyal untuk mendeteksi kondisi siang dan 

malam hari. Mikrokontroller Ni MyRio-1900 sebagai pusat kendali dari 

sistem rumah kaca, menerima sinyal yang diberikan, memproses, 

kemudian hasilnya digunakan untuk mengendalikan outputan. 

LabVIEW, sebagai display untuk menampilkan hasil dari nilai yang di 

dapat dari sensor cahaya, suhu dan kelembaban.  Pemanas berfungsi 

untuk memanaskan suhu ruangan. Kipas, berfungsi untuk 

mendinginkan suhu runagan pada rumah kaca dan juga berfungsi untuk 

menghisap udara di dalam ruang untuk di buang ke luar. Mist maker, 

berfungsi untuk menghasilkan embun/uap air untuk menstabilkan 

kelembaban dalam ruangan. 
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3.2.2 Flowchart sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem  

Pada flowchart diatas, untuk memulai pekerjaan sebuah sistem maka harus 

melakukan tahapan awal yaitu dengan mengaktifkan keseluruhan perangkat,  

menentukan setpoint suhu 20oC-26oC dan kelembaban 70%-80% kemudian 
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sensor membaca nilai suhu dan kelembaban udara didalam ruangan prototype 

rumah kaca (rumah tanaman).  

Alat akan mendeteksi itensitas cahaya menggunakan LDR, jika intensitas 

cahaya kurang dari yang di butuhkan oleh bunga seruni maka lampu tambahan 

akan menyala. 

DHT 22 akan mendeteksi nilai suhu udara didalam ruangan prototype 

rumah kaca, jika suhu kurang dari sama dengan 20oC relay akan mengaktifkan 

pemanas yang berfungsi untuk menaikan suhu udara didalam rumah kaca. 

Apabila suhu lebih dari sama denga 26oC, relay akan mengaktifkan kipas yang 

membantu mengeluarkan suhu udara panas yang ada didalam ruangan 

prototype rumah kaca.  

DHT 22 juga akan mendeteksi nilai kelembaban udara didalam ruangan 

prototype rumah kaca, jika kelembaban kurang dari sama dengan 70%, relay 

akan mengaktifkan mist maker yang berfungsi untuk menaikan kelembaban 

udara. Jika nilai kelembaban lebih dari sama dengan 80%, relay akan 

mengaktifkan kipas. Kipas selain berfungsi untuk menurunkan suhu, disini 

kipas juga berfungsi untuk menurunkan kelembaban udara yang ada didalam 

ruangan prototype rumah kaca.  

Setelah sistem mendeteksi intensitas cahaya, suhu dan kelembaban, sistem 

akan kembali menerima nilai-nilai yang dikirim oleh sensor LDR dan DHT 22. 

Sistem yang dirancang akan selalu berulang karena dirancang untuk digunakan 

secara berlanjut dan real time.  

3.3 Perancangan Hardware 

Pada pembuatan rancang bangun alat sistem pengendali suhu, kelembaban 

dan otomasi lampu dengan memiliki rangkaian pendukung hardware dengan 

spesifikasi yang di tunjukkan pada Gambar di 3.3. 
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 Sumber tegangan. 

 Kontroller NiMyRIO-1900. 

 Input. 

 Output. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Keseluruhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Penyambungan Perangkat ke Konektor A Ni MyRIO-1900  
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3.3.1 Perancangan Rumah Kaca  

 
Gambar 3.5 Rancangan Prototype Rumah Kaca 

3.3.2 Rangkain DHT 22 

Untuk membaca suhu dan kelembaban pada sistem maka digunakan 

sensor suhu yang sudah terkalibrasi dan terintegrasi bersama sensor 

kelembaban yaitu DHT22. DHT 22 adalah sensor suhu dan kelembaban 

yang memiliki keluaran sinyal digital yang dikalibrasi dengan sensor suhu 

dan kelembaban yang kompleks dan berkomunikasi pada system single 

wire sehingga hanya membutuhkan 3 kabel (Vcc, Ground dan Data I/O) 

untuk berkomunikasi dengan Ni MyRIO-1900. Pada perancangan ini 

digunakan bersama Ni MyRIO-1900 dengan konfigurasi blok diagram dan 

rangkaian sebagaimana berikut: 

 

 

Gambar 3.6 Blok diagram DHT 22 

Sensor DHT22 sebagai bagian pengindraan merupakan bagian 

pertama yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian. DHT22 
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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.Dalam 

pengaksesan sensor, pin pada sensor DHT22 dihubungkan 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 

interfaceantara myRIO dengan sensor DHT22 ditunjukan pada Gambar 

3.7. 

 

Gambar 3.7 Perancangan Input Sensor DHT 22 

3.3.3 Rangkaian 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 driverrelay transistor sehingga jika kita gunakan 

untuk portkonektor myRIO akan lebih aman dari “hang” yang disebabkan 

loncatan tegangan pada relay tersebut. 
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Gambar 3.8 Rangkaian Module driver relay 

 

Gambar 3.7 merupakan interface antara Ni MyRio dengan driver 

Relay, VCC Pada relay akan dihubungkan pada MXP Connectors B pin 

1 dengan besar tegangan +5V.IN 1Pada relaydihubungkanke Port MXP 

Connectors B Ni MyRio pada pin 11 DIO0 untuk masukan digital. 

Sedangkan pada ground akan dihubungkan pada MXP ConnectorsB pin 

8 AGND untuk digital Ground. 

3.3.4 Proses kendali intensitas cahaya 

Agar 27ystem dapat membaca kondisi siang dan malam berdasarkan 

intensitas cahaya matahari, maka diperlukan sensor yang dapat membaca 

tingkat perubahan cahaya. Adapun sensor yang digunakan pada 

perancangan ini adalah menggunakan LDR.  Perancangan Sensor LDR dan 

rangkaian pengkondisi sinyal dirancang menggunakan rangkaian pembagi 

tegangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.9 berikut: 
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Gambar 3.9 Rangkaian Sensor LDR  

Nilai resistor R1 pada rangkaian Sensor LDR harus dipilih diatas nilai 

terrendah dari perubahan resistansi Sensor, hal ini karena berdasarkan 

datasheet LDR konsumsi daya akan besar jika nilai RLDR = RL. Resistansi 

terrendah pada LDR adalah 100Ω pada kondisi kuat cahaya 10000 lux 

(cahaya terang). Pada perancangan ini nilai RL ditentukan sebesar 4K7,

 sehingga perubahan tegangan output (Vout) yang dihasilkan pada rangkaian 

diatas adalah: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅1

𝑅𝐿𝐷𝑅 + 𝑅1
𝑥 𝑉𝑐𝑐 

Dimana; 

Vcc =5V 

RLDR = Resistansi LDR bergantung cahaya yang diterima. 

Vout = Keluaran tegangan bergantung cahaya yang diterima LDR. 

Agar keluaran tegangan (Vout) pada rangkaian LDR tersebut dapat 

dijadikan 2 acuan hanya gelap dan terang, maka perubahan tegangan dari 

rangkaian LDR dihbungkan ke rangkaian komparator. Komparator 

merupakan rangkaian pembanding 2 inputan yang hanya mempunyai 1 

keluaran, dimana jika input inverting (-) komparator lebih besar dari nilai 

input non inverting (+), maka output komparator akan berlogika low (0), 

R1
4K7

5V

1.0

LDR

Vout
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sebaliknya jika input non inverting (+) lebih besar dari input inverting (-), 

maka output komparator akan berlogika high (1). Adapun perancangan 

rangkaian komparator ditunjukkan pada Gambar 3.10: 

 

Gambar 3.10 Rangkaian pengkondisi sinyal LDR 

Pada rangkaian komparator sebagaimana Gambar 3.4, input non 

inverting (+) dihubungkan ke output rangkaian LDR, sementara input 

inverting (-0) komparator dihubungkan ke trimpot sebagai tegangan 

referensi. Denga demikian, maka trimpot dapat diatur sebagai seting 

tingkat kuat lemahnya cahaya yang diterima permukaan LDR.  

3.3.5 Proses output lampu  

Proses pembacaan data di awali dengan mengkondisikan nilai 

set_point dengan data sensor. Pengaturan set point pada 70 lux. 

Gambar 3.11 Rangkaian Proses Output Lampu 
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3.4 Perancangan Perangkat Lunak ( Software ). 

3.4.1 Perancangan Ni MyRIO -1900 ke DHT 22 

Perancangan untuk menghubungkan Ni MyRIO – 1900 ke DHT 22 

sebagai input nilai suhu dan kelembaban.  

 

 
Gambar 3.12 Diagram blok sistem perancangan DHT 22 pada LabVIEW 

(a) 

 

 
Gambar 3.13 Diagram Blok Sistem Perancangan DHT 22 pada LabVIEW 

(b) 

Pada Gambar 3.12 dan 3.13 dapat dilihat bahwa DHT 22 sebagai 

input pada NiMyRIO -1900. Inputan pada sensor pin 2 sebagai data 

dihubungkan ke DIO 0 pada port A Ni  MyRIO. Setelah DHT 22 

dihubungkan pada NiMyRIO, inputan nilai suhu dan kelembaban dapat 

dibaca. Dari inputan tersebut, sistem dirancang agar dapat memberikan 
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perintah kepada masing-masing outputan sesuai dengan setpoint nilai suhu 

dan kelembaban yang sudah di tentukan. Setpoint untuk suhu adalah batas 

bawah ≤ 20oC  dam batas atas ≥ 29oC, dan setpoint untuk kelembaban 

adalah batas bawah ≤70% dan batas atas ≥80%. Perancangan sistem DHT 

22 ke Output dapat dilihat pada Gambar 3.14.  

 

 
 

Gambar 3.14 Diagram Blok Sistem Perancangan  

3.4.2 Perancangan sistem pada Ni MyRIO-1900 ke module relay sebagai 

output 

Gambar 3.15 Front panel Perancangan Sistem pada Module Relay terhadap output 
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Pada tahapan perancangan sistem pada MyRIO -1900 menghubungkan module 

relay pada output : 

 Konektor DIO1 pada port A MyRIO-1900 dihubungkan pada module relay 

untuk on/off pemanas. 

 Konektor DIO2 pada port A MyRIO-1900 dihubungkan pada module relay 

untuk on/off mist maker. 

 Konektor DIO3 pada port A MyRIO-1900 dihubungkan  pada module relay 

untuk on/off Kipas. 

 Konektor DIO4 pada port A MyRIO-1900 dihubungkan pada module relay 

untuk on/off lampu. 

 Konektor DIO5 pada port A MyRIO-1900 dihubungkan pada sensor cahaya 

(LDR) sebagai input. 

 

Perancangan blok diagram output pada labview dapat dilihat pada Gambar 

3.16. 

 

Gambar 3.16 Diagram blok perancangan sistem Output pada LabVIEW 

 

3.4.3 Perancangan Proses Monitoring 

Pada tahapan ini, menjelaskan dimana semua dari sistem komponen 

dirancang keseluruhan guna mendapatkan hasil proses dari monitoring 
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suhu dan kelembaban pada protype. Berikut ini adalah sebuah tampilan 

dari  kombinasi antara semua sistem di  Ni MyRio pada software FPGA 

LabView. Berikut merupakan tampilan dari front panel dari proses 

monitoring. 

 

Gambar 3.17 Front Panel sistem keseluruhan pada LabVIEW 

 

 

Gambar 3.18. Diagram Blok sistem keseluruhan  pada LabVIEW 
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3.5 Setup Dan Parameter Pengujian Setting Otomatis 

Tabel 3.1 Karakteristik kondisi sekitar pada Bunga Seruni 

Setup dan parameter ini didapat dari SOP Kementrian Pertanian Republik 

Indonesia, dengan menjaga suhu di antara 20oC-26oC toleransi suhu udara 

untuk tetap tumbuh 17oC-30oC dan kelembaban diantara 70-80%. Untuk 

menjaga kestabilan di dalam ruang rumah kaca (rumah tanaman) bunga 

seruni menggunakan lampu sebagai pemanas, mist maker berfungsi untuk 

menaikan nilai kelembaban dan kipas sebagai pendingin dan juga sebagai 

penurun nilai kelembaban. Perancangan output pada nilai suhu didalam 

ruangan rumah kaca seruni di tunjukan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Perancangan Output pada Nilai Suhu  

Suhu oC Pemanas Kipas 

20-26 Mati Mati 

≥26 Mati Nyala 

≤20 Nyala Mati 

Perancangan output pada kondisi suhu didalam ruangan rumah kaca yang 

akan dibuat. Bunga seruni akan tumbuh dengan baik pada suhu antara 20oC-

26oC, pada saat kondisi ini semua perangkat akan mati . Pada saat suhu lebih 

dari sama dengan 26oC maka pemanas akan mati, kipas menyala yang 

NO Variabel Besaran 

1. PH 5.5 – 6.5 

2. Temperatur 20oC - 26oC 

3. Kelembaban 70% - 80 % 

4. Penambahan Cahaya 70 lux  
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berfungsi untuk menurunkan suhu. Ketika suhu kurang dari 20oC kipas akan 

mati dan pemanas akan menyala yang berfungsi untuk menaikan suhu. 

Perancangan output pada nilai kelembaban didalam ruangan rumah kaca 

seruni di tunjukan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Perancangan output pada Nilai Kelembaban 

Kelembaban  

(%) 

Mist maker Kipas 

70-80 
Mati Mati 

≤70 Hidup Mati 

≥80 Mati Hidup 

Perancangan output pada kondisi kelembaban didalam ruangan rumah 

kaca yang akan dibuat. Bunga seruni akan tumbuh dengan baik pada 

kelembaban antara 70%-80%, pada saat kondisi ini semua perangkat akan 

mati . Pada saat kelembaban kurang dari sama dengan 70% maka kipas dalam 

kondisi mati, mist maker dirancang agar dapat menyala yang berfungsi untuk 

menaikan nilai kelembaban. Ketika kelembaban lebih dari sama dengan 80% 

mis maker dirancang dalam kondisi, dan kipas dirancang agar dapat menyala 

yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan lembab yang ada dalam 

ruangan rumah kaca. 
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