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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 

3.1 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem alat pengolah pakan unggas itik otomatis secara 

umum seperti blok diagram sebagaimana gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem Keseluruhan 

Pada gambar 3.1 blok diagram sistem keseluruhan diatas mempunyai 

sistem yang pengoprasian terkoneksi melalui komputer/laptop menggunakan 

software LabVIEW. LabVIEW sendiri digunakan untuk proses memasukan data 

jenis itik, jumlah itik dan menampilkan indikator proses alat saat bekerja. 
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Dari block diagram dibutuhkan sebuah perancangan rangkaian elektronik 

sistem keseluruhan alat seperti pada gambar 3.2 berikut: 

 

Gambar 3.2 Desain Rangkaian Keseluruhan  

 Pada gambar 3.2, merupakan desain rangkain keseluruhan dimana untuk 

menentukan input dan output pada port ATMEGA64. Rangkaian tersebut terdiri 

dari IC ATMEGA64, sensor, driver, motor, power supply dan perangkat lainya. 
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3.2 Perancangan Software 

3.2.1 Flow Chart Sistem Keseluruhan 

Start

Inisialisasi

baca data  PC

Umur Dan jumlah= 

Data?

Simpan seting 

takaran

Baca Umur itik

Y

Baca jumlah  itik

T

Berat sesuai 

takaran?

Berat sesuai 

takaran?

Aktifkan motor penuang 

Dedek Jagung

Baca berat via sensor load cell

T

Stop motor penakar Dedek jagung

Tuang bahan ke mixer via motor 

penuang takaran loadcell

Y

Aktifan motor penakar kosentrat

Baca berat via sensor load cell

T

Stop motor penakar kosentrat

Y

Tuang bahan ke mixer via motor 

penuang takaran loadcell

Air sesuai takaran?

Waktu tercapai ?

Penuang terbuka?

Berat sesuai 

takaran?

Baca berat via sensor load cell

Aktifkan motor penuang bekatul

T

Stop motor penakar bekatul

motor penuang takaran loadcell

Y

Pompa air

Cek volume air via waterflow 

sensor

T

Hitung Estimasi kandungan nutrisi 

berdasarkan takaran yang keluar

kirim data hasil estimasi nutrisi 

pada PC

Nyalakan motor pengaduk mixer

Y

T

Nyalakan motor penuang adonan

Y

T

Matikan motor penuang

Matikan motor pengaduk mixer

Y

END
 

Gambar 3.3 Flowchart Sistem Keseluruhan 
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Pada Gambar diatas 3.2 flowchart dimana program dimulai dengan 

mengatur komunikasi serial yang digunakan, pengatuan komunikasi serial 

berfungsi sebagai interaksi antar program LabView dengan alat yang kita 

gunakan. setelah pengaturan komunikasi serial, maka mikrokontroller bertugas 

sebagai pengendalai utama sistem dalam perancangan ini, setelah inisialisasi 

selesai dilakukan, langka awal memasukan inputan data dan menampilkan tulisan 

pada String indicator untuk menunggu proses permintaan user. Pada kondisi ini 

user melakukan penginputan data berupa umur unggas itik antara lain umur 0-2 

minggu, umur 2-7 minggu dan umur layer (itik dewasa) yang akan diproses user 

lalu melakukan penginputan data lalu mikrokontroller mulai melakukan proses 

takaran. 

 Pada saat proses penakaran, sistem mengaktifkan motor penuang sentrat 

berdasarkan berat sesuai hitungan kalkulasi permintaan user dari string control 

dan numeric control yang telah diproses oleh sistem. Pada kondisi ini 

mikrokontroller membaca sensor timbangan loadcell hingga mencapai batas berat 

hasil perhitungan program dan kemudian motor penakar hasil timbangan loadcell 

digerakkan menjungkir oleh sistem agar bahan dituang didalam wadah mixer. 

Proses penakaran pada loadcell akan terus dilakukan hingga berat bahan kosentrat 

telah sesuai dengan takaran hasil hitungan software begitu juga proses yang sama 

dilakukan untuk bahan bekatul dan dedek jagung. Untuk proses selanjutya pompa 

air akan bekerja sampai waterflow sensor menghitung nilai air hingga volume air 

yang diinginkan sesuai dengan takaran maka pompa air akan berhenti bekerja. 

Saat proses selesai, maka jumlah masing masing takaran bahan dikalkulasi secara 

estimasi pada software untuk kadar nutrisi yang terkandung pada hasil takaran dan 

ditampilkan pada string indicator. Proses selanjutnya adalah mengaduk adonan 

pada bahan mixer yang dilakukan oleh mikrokontroller dengan memutar motor 

pengaduk. Proses pengadukan dilakukan secara bolak balik dengan memblik 

polaritas motor melalaui driver motor pengaduk hingga batas waktu yang 

ditentukan oleh sistem. Selanjutnya pada proses akhir adalah menuang adonan 

hasil mixer pada wadah (penampung adonan pakan) dengan menggerakkan 

jendela sliding yang berada dibawah wadah mixer sehingga hasil adonan dapat 
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disajikan dan pada kondisi ini user  diberikan informasi melalui String indicator 

pada labview bahwa proses telah selesai. 

 

3.2.2 Program Penyusun Ransum Untuk Unggas 

Program penyusun ransum untuk unggas adalah program yang dibuat oleh 

Ir.M. Farid Madjdl, MP. adalah program yang dijalankan di Microsoft Excel. 

program tersebut digunakan untuk penelitihan dalam bidang peternakan agar 

mengetahui kadar zat nutrisi unggas berdasarkan jenis ungas yang digunakan dan 

berat pakan unggas adapun ditunjukan pada Gambar 3.4: 

 

Gambar 3.4 Program Penyusun Ransum Untuk Unggas 

Sumber : Ir.M. Farid Madjdl, MP. 

 

Dari program akan diaplikasikan untuk perancangan dan pembuatan alat 

mengambil 3 jenis ternak, antara lain itik umur 0-2 minggu, 2-7 minggu dan itik 

layer. Dengan kapasitas produksi 10 dan 20 itik. 
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Tabel 3.1 Asupan Pakan Unggas Itik 

Umur Itik 
Jumlah 

Itik 

Dedek Jagung 

(gram) 

Kosentrat 

 (gram) 

Bekatul 

(gram) 

Volume Air 

(ml) 

0-2 Minggu 10 210 210 0 105 

0-2 Minggu 20 410 410 0 205 

2-7 Minggu 10 650 320 120 272 

2-7 Minggu 20 1300 630 230 540 

Itik Layer 10 780 300 220 410 

Itik Layer 20 1560 600 440 650 

Dalam tabel 3.1 kita peroleh jumlah komposisi bahan pakan itik yang 

berbeda. Bahan tersebut akan kita jadikan set point untuk load cell. Volume air 

diperoleh dari total jumlah bahan tiap umur dan jumlah itik. Dari total tersebut 

diambil 20% volume air yang dibutuhkan dalam satuan liter. 

3.2.3 Perancangan Sistem Sensor Loadcell 

Start

End

Inisialisasi

Send commend 

read ADC

Tunggu balasan

Balasan = OK?

Send commend 

read register

Tunggu balasan

Read & save 

data bit

Balasan = OK?

Konvigurasi & 

kalibrasi data ke berat

Y

T

Y

T

Gambar 3.5 Flowchart Sistem Sensor Loadcell 

Pada Gambar diatas 3.5  flowchart sistem sensor loadcell digunakan untuk 

mengetehui berat bahan yang digunakan dengan satuan gram. Tapi sebelum 
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loadcell digunakan, dilakukan kalibrasi terlebih dahulu agar berat timbangan 

loadcell sesuai dengan standar yang ada dipasaran. 

 

Gambar 3.6 Listing Program Sensor Loadcell 

 Gambar 3.6 diatas merupakan listing program loadcell dimana datafix 

merupakan input loadcell, data input tersebut dikalibrasi dengan cara loadcell 

diberi beban per-500g selama 10 kali percobaan hasil data dicatat. Untuk 

mengetahui hasil barat yang ditimbang data tersebut ditampilkan diserial monitor. 

851 merupakan  nilai awal loadcell tanpa beban sedang 0.1800 merupakan nilai 

rata-rata percobaan. 

 

3.2.4 Perncangan Sistem Sensor Ultrasonic 

Start

Inisialisasi

Hitung waktu lebar pulsa (tIN) selama 

sensor memancarkan gelmbang

Konversi tIN ke centimeter

Jarak =[( Lebar pulsa x29.034uS )/2]

Lebar Pusa Low?
T

Y

END
 

Gambar 3.7 Flowchart Sistem Sensor Ultrasonic 

 

Pada Gambar 3.7 flowchart sistem ultrasonic diatas digunakan untuk 

mengetahui level bahan saat berkurang atau ditambah, dimana program dimulai 

dengan mengatur komunikasi serial yang digunakan sebagai interaksi antar 
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program LabView dengan alat yang kita gunakan agar indikator bahan dapat 

dilihat di LabView. 

 

Gambar 3.8 Listing Program Sensor Ultrasonic 

Gambar 3.8 diatas merupakan listing program ultrasonik dengan cara 

mengirimkan sebuah suara dan mengitung lamanya pantulan suara tersebut maka 

dapat diketahui jarak benda. Mula-mula suara dibunyikan, kemudian dihitung 

lama waktu sampai terdengar suara pantulan. Jarak dapat dihitung dengan 

mengalikan kecepatan suara dengan waktu pantulan. Kemudian hasilnya dibagi 2. 

Misalnya lama waktu pantulan adalah 1 detik, maka jaraknya adalah (344 m/detik 

x 1 detik)/2 = 0.35 m x 100 = 35 cm. 

3.2.5 Perancangan Sistem Sensor Waterflow 

Start

Inisialisasi

Baca Pulsa

Pulsa

Liter =Pulsa x 60

Timer 1 detik

Pulsa = +1
Y

T

Set Timer

T

Y

END  

Gambar 3.9 Flowchart Sensor Waterflow 

Pada gambar 3.9 diatas flowchart sistem waterflow digunakan sebagai 

takaran jumlah air dalam satuan liter  yang digunakan untuk proses pencampuran 

bahan yang dapat dilihat pada indikator LabView. 
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Gambar 3.10 Listing Program Sensor Waterflow 

 Gambar 3.10 diatas merupakan listing program sensor waterflow dimana 

watercount  merupakan input waterflow, data input tersebut dikalibrasi dengan 

cara loadcell diberi beban per-0,5 mili liter selama 10 kali percobaan hasil data 

dicatat. Untuk mengetahui hasil data yang dihasilkan maka akan ditampilkan 

diserial monitor. Dapat diketahui 141.15 merupakan nilai rata-rata percobaan dan 

dikalikan 0.5 untuk meng konversi ke liter. 

 

3.2.6 Perancangan Perangkat Lunak Pengendali Motor Servo 

Pengendali motor servo digunakan untuk menampung bahan yang 

ditimbang oleh sensor loadcell dan menuang hasil timbangan adapun ditunjukan 

pada Gambar 3.11. 

Start

End

Inisialisasi

Servo Tuang

Servo

PWM 80 

Y

Servo

PWM 45 

T

 

Gambar 3.11 Flowchart Pengendali Motor Servo 

Dalam proses penuangan motor servo, akan dilakukan pengkondisikan 

sistem. servo_load merupakan kondisi saat bahan ditimbang sedang servo_tuang 

merupakan kondisi saat motor servo melakukan penuangan. 

 

Gambar 3.12 Listing Program Pengendali Motor Servo 
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3.2.7 Perancangan Sistem Sensor Optocoupler 

Start

Inisialisasi

Baca Pulsa Opto

Pulsa

RPM =Pulsa x 60

Timer 1 detik

Pulsa = +1
Y

T

Set Timer

T

Y

END
 

Gambar 3.13 Flowchart Sistem Sensor Optocoupler 

Pada Gambar diatas 3.13 flowchart sistem sensor Optocoupler digunakan 

untuk mengetehui kecepatan motor. Dengan cara saat motor berputar maka 

diperoleh pulsa tertentu, untuk menjadikan ke satuan RPM maka pulsa akan 

dikalikan 60 dimana 1 menit = 60 detik. Setelah didapat nilai RPM maka akan 

dimasukan ke sistem kontrol untuk mensetabilkan kecepatan motor pada set point 

tertentu. 

 

Gambar 3.14 Listing Program Sensor Optocoupler 

Pada gambar 3.14 diatas merupakan listing program sensor Optocoupler 

dimana &H85EE tersebut merupakan nilai counter untuk mencapai satu detik, 

data input pulsa dibagi 24 yang merupakan jumlah lubang pada sensor. Untuk 

mengkonversi ke-RPM maka hasil pembagian dikalikan 60 dimana merupakan 

satuan detik. 
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3.2.8 Perancangan Program LabVIEW 

Virtual Instrument (VI) adalah sebutan untuk program yang dihasilkan 

oleh labview. VI memiliki dua bagian terpisah yaitu block diagram untuk kode 

program dan front panel untuk antarmuka pengguna. Didalam program labview 

ini dibuat untuk pembacaan sensor melalui modul dan juga sebagai interface bagi 

manusia atau pengguna. 

Desain perancangan front panel pada pemograman LabVIEW : 

 

Gambar 3.15 Tampilan Front Panel pada LabVIEW 

 

Pada Gambar 3.15 diatas, bolck diagram di labview berfungsi sebagai 

bahasa pemrograman grafis yang dimiliki oleh labview. melalui block diagram 

berbagai pemrograman dilakukan. Block diagram memiliki fungsi pellet, dan 

didalam fungsi pellet mempunyai bermacam-macam fungsi yaitu struktur, 

numerik, string, array, cluser, comparison, time dan dialog, file I/O,NI 

meastrumn, wavefrom, analisa, instrumenI/O, aplikasi kontrol, grafik dan sound, 

komunikasi, dan report generation. 
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Gambar 3.16 Tampilan Blok Diagram pada LabVIEW 

 

Pada Gambar 3.16 diatas, blok diagram di labview berfungsi sebagai 

cendela utama yang menjadi tempat pemakai untuk beriteraksi dengan program. 

dan mempunyai objek yang yang ditetapkan pada front panel yaitu kontrol 

interface dan indikator. Dari blok diagram tersebut akan mengkrim data 

sebagaimana pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 LabVIEW Kirim Data ke ATMEGA64 

No Data Read Keterangan 

1 1 Saat umur itik 0-2 minggu dengan jumlah itik 10 

2 2 Saat umur itik 0-2 minggu dengan jumlah itik 20 

3 3 Saat umur itik 2-7 minggu dengan jumlah itik 10 

4 4 Saat umur itik 2-7 minggu dengan jumlah itik 20 

5 5 Saat umur itik dewasa dengan jumlah itik 10 

6 6 Saat umur itik dewasa dengan jumlah itik 20 
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3.3 Logika Fuzzy Pada Motor Pengaduk 

Z 
-1

Fuzzy Logic 

Control

- PV

PLANT

Out

+
SP

d_E

e

Detector 

OPTOCOUPLER
RPM (software)

Fuzzy OUT (PWM)

 

Gambar 3.17 Diagram Logika Fuzzy pada Motor Pengaduk 

 

Untuk dapat merancang sitem fuzzy dilakukan penentuan crisp input dan 

output untuk EC. Plant yang digunakan yaitu kecepatan motor dan nilai yang 

dibaca adalah RPM dengan menggunakan sensor optocoupler, terdapat dua buah 

crispinput dan satu buah crisp output. Crisp input yang digunakan yaitu e (Error) 

dan d_E (Delta Error), sedangkan crisp output yang digunakan adalah PWM yang 

bertugas mengatur arus dan tegangan pada motor sehingga mempengaruhi 

kecepatan motor. Pada perancangan motor pengaduk settling point yang digunakan 

adalah 80 RPM. 

Harga E dan d_E ditentukan dari persamaan: 

 E= SP – PV……………………………………..…..........................(2) 

 d_E = e ( n ) – e ( n – 1 )…………...…………..………...................(3) 

 

Keterangan: 

 SP   = Harga Setting Point RPM 

 PV   = Harga output RPM pada saat t 

 e ( n )  = Harga error RPM pada saat t 

 e ( n – 1 )  = Harga error RPM pada saat t – 1 

 

3.3.1 Crisp Input 

Input name yang digunakan adalah E dan d_E dengan unit RPM. Nilai 

minimum untuk E adalah -2 dan nilai maksimalnya adalah 2. Begitu juga dengan 
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input named E juga menggunakan batasan nilai yang sama. Jumlah membership 

function yang digunakan adalah lima, yaitu positif Big (PB), positif Small (PS), 

zero (Z), dan negatif Small (NS), negatif Big (NB). 

 

3.3.2 Membership Function 

 Untuk input logika Fuzzy pada RPM digunakan input E dan d_E 

menggunakan triangular sebagai bidang operasinya. Sedangkan untuk 

membership output menggunakan bentuk singleton dengan nilai PWM 10, 20, 40 

100, 200. Adapun penentuan membership function input E dan d_E ditunjukkan 

pada gambar berikut: 

0

0.5

1

1.2 1.4 1.6 1.8 2

NB NS Z PS PB

 
Gambar 3.18 Membership Function untuk Input E 

 

0

0.5

1

1.2 1.4 1.6 1.8 2

NB NS Z PS PB

 
Gambar 3.19 Membership Function untuk Input d_E 

 

3.3.3 Crisp Output 

Pada Sistem ini digunakan injector nutrisi A dan B serta waterflow untuk 

peambahan air. Crisp Output yang digunakan adalah Crisp Output injector dengan 

presentasi takaran terhadap nilai takaran seharusnya. Nilai membership output 

digunakan untuk satu keadaan yaitu PWM untuk mengatur kecepatan motor 

sehingga pada metode ini digunakan model singleton yang terdiri dari 5 crisp 

ouput yaitu: Sangat Lambat (SL), Lambat (L), Sedang (S), dan Cepat (C), Sangat 

Cepat (SC) sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut: 
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1

0

SL L S C SC

10 50 100 150 250  
Gambar 3.20 Membership Function untuk PWM Motor 

 

Batasan yang digunakan untuk output membership function dari RPM dapat 

dilihat pada tabel 3.3: 

Tabel 3.3 Pembuatan label Membership Function output PWM 

Label Point 

PWM 

Arti 

NB 10 Motor berputar amat sangat lambat 

NS  20 Motor berputar lambat 

Z 40 Motor berputar sedang 

PS 100 Motor berputar cukup cepat 

PB 200 Motor berputar sangat cepat 

 

3.3.4 If-Then Rules 

Proses selanjutnya dari fuzzi adalah menentukan rule base. Rule merupakan 

inti utama dari sebuah system fuzzi karena disinilah kestabilan dari suatu sistem 

fuzzi dapat diandalkan. Penentuan rule base mengacu dari pola pemikiran 

perancang dalam menanamkan sistem, sehingga dalam menentukan rule base 

diperlukan kemampuan manusia dalam melakukan pengontrolan dalam hal ini apa 

yang akan dilakukan controller jika didapat nilai error dan delta error pada nilai 

tertentu. Adapun hasil peracangan pembuatan rule base adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Diagram if-then rules untuk RPM 

  

 

 

 

Keterangan: 

 PB = Positif Big 

 PS = Positif Small 

 NB = Negatif Big 

 NS = Negatif Small 

 Z = Zero 

 SL = Sangat Lambat 

 L = Lambat 

 S = Sedang 

 C = Cepat 

 SC = Sangat Cepat 

  

Rule Input Error E RPM D_Error RPM Out PWM 

1 PB PB SC 

2 PB PS S 

3 PB Z C 

4 PB NS S 

5 PB NB C 

6 PS PB S 

7 PS PS S 

8 PS Z C 

9 PS NS C 

10 PS NB SC 

11 Z PB S 

12 Z PS S 

13 Z Z S 

14 Z NS S 

15 Z NB S 

16 NS PB S 

17 NS PS SL 

18 NS Z SL 

19 NS NS L 

20 NS NB Z 

21 NB PB L 

22 NB PS S 

23 NB Z S 

24 NB NS SL 

25 NB NB SL 
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Dari perancangan logika fuzzy tersebut maka akan dimasukan ke software 

Bascom-AVR untuk mengimplementasikan ke alat sebagaimana pada gambar 

dibawah: 

 

Gambar 3.20 Listing Program Membership Function untuk Input E 

 

 

Gambar 3.21 Listing Program Membership Function untuk Input d_E 
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Gambar 3.21 Listing Program if-then Rule  

 

 
Gambar 3.22 Listing Program Implikasi  

 

 

Gambar 3.23 Listing Program Defuzifikasi  

 


