
BAB III   

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai analisis dan perancangan sistem Rancang 

Bangun Alat Pengering Singkong Menggunakan Sensor Suhu dan Kelembaban 

Berbasis Mikrokontroler.  Pada prinsipnya perancangan dengan sistematika yang 

baik akan memberikan kemudahankemudahan dalam pembuatan tugas akhir ini.   

3.1 Instrumen Mekanik 

Perancangan dan pembuatan sistem merupakan proses yang dilakukan 

terhadap alat, mulai dari perancangan, sistem kerja hingga hasil jadi yang akan 

difungsikan. Instrument mekanik ini menjadi salah satu bagian yang terpenting 

dalam pembuatan tugas akhir ini, karena bagian ini merupakan bagian inti dalam 

mengerjakan alat ini. Pada prinsip perancangan dengan sistematika yang baik akan 

memberikan kemudahan dalam proses pembuatan alat.  

Gambar 3.1 Desain Perangkat Pengering Singkong 

 3.1.1 Penempatan Alat Pada Alat Pengering 

Desain prototype 3D diatas merupakan desain dari prototype pengering singkong 

yang akan di buat. Dengan menggunakan desain prototype tersebut, kita bisa 

mengetahui dan menjelaskan tentang dimensi dari mekanik prototype dan tata 

letak komponen–komponen yang akan digunakan. Tata letak komponen– 



komponen ini sangat penting dijelaskan, karena apabila komponen – komponen 

yang ingin diletakkan tidak sesuai, maka kinerja dari alat itu tidak  

inginkan atau kinerja tidak sempurna. Semua desain ini diperlihatkan pada 

gambar berikut:  

 

Gambar 3.2 Penempatan Alat 

  Di dalam tabung juga di buat 4 besi yang di tempatkan di bagian dalam kulit 

tabung yang dimana 4 besi tersebut digunakan untuk membalikkan potongan - 

potongan singkong yang berada di dalam tabung nantinya. tempat peletakan besi  

sesuai dengan desain berikut : 

 

Gambar 3.3 Besi Tabung Pembalik 

Keterangan Gambar:  

1. Heater digunakan untuk memanaskan singkong yang berada didalam alat.  

2. Blower digunakan untuk mengeluarkan uap panas yang berada didalam alat 

yang dihasilkan dari proses pengeringan 



3. Sensor DHT11 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban dari 

singkong tersebut 

4. Arduino Nano, sebagai controller Sensor DHT11 dan Relay, atau yang 

memerintahkan keduanya untuk bekerja.   

5. Relay, digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan perangkat 

listrik yang memerlukan tegangan dan arus yang besar. 

6. Dinamo, Sebagai penggerak tabung pengering 

3.1.2 Gambaran Umum Sistem  

Memberikan gambaran umum sistem yang akan diterapkan dalam 

pembuatan alat tersebut. Gambaran umum alat ini ditampilkan berupa rancangan 

desain interface dan alur kerja program.  

 

Gambar 3.4 Gambaran Umum Sistem  

Keterangan:    

1. Sensor DHT11 mengukur suhu dan kelembaban di dalam alat pengering.  

2. Arduino merupakan papan microcontroller yang berfungsi memproses input 

dan output sistem..  

3. Power Supply merupakan rangkaian suatu daya yang menghasilkan tegangan 

stabil yang digunakan untuk mensuplai tegangan pada sistem microcontroller 

atau pada sistem alat yang dibuat.  



4. Relay digunakan untuk memutus dan menyambung tegangan pada blower dan 

hitter. 

5. Esp8266 mengirimkan data hasil dari sensing DHT11 yang telah di olah di 

dalam Arduino. 
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1.5 Flowchart Kerja Sistem 

Keterangan :  

1. Proses Setting Up digunakan untuk esp mnyiapkan webservice setelah join 

pada Accses Point. Webservice disini digunakan untuk setting waktu 

pengeringan 

2. Input waktu sesuai di tetapkan 

3. Jika jam !=0 maka jam tersebut disimpan dalam alat pengering dan 

dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu menghidupkan dinamo dan 

heater 

4. Bila suhu ruangan pengering >5oC dari suhu awal maka kipas akan hidup 

5. Alat pengering menyimpan suhu awal ruangan untuk nantinya suhu tersebut 

digunakan sebagai pembanding suhu ruangan pengering sesudah dynamo 

dan heater dihidupkan atau proses pengeringan singkong. Ketika suhu 

ruangan pengering meningkat 5oC dari suhu yang tadi disimpan maka kipas 

akan hidup 

6. Proses perhitungan waktu disini menggunakan delay yang bernilai 1 detik. 

Dimana delay disini akan diubah menjadi detik, menit dan jam.  

7. Jika waktu yang di inputkan sesuai dengan waktu pengeringan, maka 

dynamo dan heater akan mati  

8. Jika kondisi waktu tidak ada yang di inputkan maka input tombol putar 

dynamo. Jika bernilai true dynamo hidup ketika ditekan 

Input = 

true 

Dinamo dan pemanas 

hidup saat mode on dan 

mati ketika mode off 

B 

END 



9. Input Tombol mode jika bernilai benar maka dynamo dan pemanas hidup 

saat mode on dan mati ketika mode off. 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Usecase Diagram 

Dari gambar use case di atas, maka deskripsi dari masing masing use case 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. User 

a. Usecase  : Set waktu pengeringan 

Aktor   : User dan Sistem 

Deskripsi  : Use case ini digunakan untuk menampilkan waktu 

pengeringan setelah di set. Sehingga proses 

pengeringan tersebut bekerja selama waktu yang 

telah ditentukan terlebih dahulu.  

b. Usecase  : Monitoring suhu pengering 

Aktor   : User 

Deskripsi  : Use case ini digunakan untuk menampilkan suhu 

dan kelembaban ruangan saat proses pengeringan 

berlangsung.  



c. Usecase  : Grafik suhu pengering 

Aktor   : User 

Deskripsi  : Use case ini digunakan untuk menampilkan grafik 

dari suhu yang ada dalam ruang pengering tersebut. 

d. Usecase  : Set alamat pengering 

Aktor   : User dan Sistem 

Deskripsi  : Use case ini digunakan untuk menampilkan alamat 

IP yang di dapat dari alat pengering tersebut. 

Kemudian di set pada aplikasi sehingga proses 

pengeringan dapat terjadi.   

3.2  Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan sistem ini membahas kebutuhan software dan hardware 

yang dibutuhkan untuk membangun sistem yang sesuai dengan fungsi yang telah 

dirancang. Berikut kebutuhan sistem yang diperlukan:  

1. Software  

Software yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini sebagai berikut:  

IDE Arduino: Software processing yang digunakan untuk menulis program 

kedalam Arduino. 
 

Processing sendiri merupakan penggabungan antara bahasa 

C++ dan Java.  

2. Hardware  

Hardware/ alat yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini sebagai berikut:  

1. Heater 

2. Blower  

3. Sensor DHT11  

4. Arduino Uno   

5. Relay 5 V 2 Channel 

6. Dinamo 



 

3.3  Perancangan Alat   

   Dalam pembuatan alat pengering singkong ini dibutuhkan beberapa 

komponen hardware dan software untuk dapat digunakan dengan baik. Hardware 

disini adalah alat pengering yang terdiri dari komponen elektronika dan beberapa 

sensor dalam pembuatannya. Sedangkan software disini untuk dapat membuat 

hardware bekerja dengan semestinya secara otomatis.  

3.3.1 Perancangan Hardware  

Pada perancangan perangkat keras ini akan dibahas mengenai perakitan 

hardware-hardware yang akan digunakan dalam pembuatan sistem ini. Perancangan 

alat pada sistem ini terdiri dari Arduino Uno, sensor Dht11, Esp 8266, Relay 5 V 2 

Channel, Heater, Blower. Adapun tahapan-tahapan perancangan alat akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

 

  

Gambar 3.7 Perancangan Hardware  

Pada gambar 3.7, terdapat beberapa komponen, adapun fungsi dari masing-masing 

komponen adalah sebagai berikut:  

1. Arduino Nano, merupakan otak dari sistem.  

2. Sensor Dht11, berfungsi sebagai pembaca suhu dan kelembaban.  

3. Esp8266 mengirimkan data dari arduino ke aplikasi. 

4. Relay 5V 2 Channel memutus dan menyambung arus listrik. 



5. Blower digunakan untuk mengeluarkan uap panas  

6. Heater untuk pemanas 

  

Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perakitan perangkat keras sistem.  

1. Perancangan Rangkaian DHT11  

Sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. 

Servo ini memiliki 3 buah kabel koneksi , Kabel warna merah merupakan kabel 

power yang berfungsi untuk mengoneksikan dengan tegangan 5V pada board 

arduino, Kabel yang berwarna cokelat/hitam merupakan kabel ground yang 

nantinya akan dihubungkan dengan ground yang ada pada board arduino, Kabel 

kuning yang merupakan kabel pin signal yang akan dihubungkan dengan pin A0 

pada board arduino.  

  

Gambar 3.8 Rangkaian Arduino Uno dengan Sensor DHT 11  

2. Perancangan Rangkaian Esp 8266  

ESP8266 adalah modul WIFI untuk menghubungkan peralatan mikrokontroler 

ke Internet. Esp 8266 memiliki 8 buah kaki koneksi, Kabel Kuning dihubungkan 

pada pin RX sebagai Reciever , Kabel Hijau di hubungkan pada pin TX berfungsi 

sebagai Transmiter, Kabel Hitam Dihubungkan dengan pin Ground yang terdapat 

pada Arduino, Kabel Merah dihubungkan pada catu daya 5V pada Arduino.  .  



  

Gambar 3.9 Rangkaian Arduino Uno dengan Esp8266  

 

3. Perancangan Rangkaian Relay  

Relay 5V dengan 2 channel output. Dapat digunakan sebagai saklar elektronik 

untuk mengendalikan perangkat listrik yang memerlukan tegangan dan arus yang 

besar. Pada Relay terdapat 3 pin Koneksi, Kabel Hitam dihubungkan pada pin 

ground yang terdapat pada Arduino, Kabel Merah di hubungkan pada pin 5V pada 

Arduino sebagai catudaya, Kabel Orange dihubungkan dengan pin 4 digital sebagai 

transmisi pengiriman data.    

  

Gambar 3.10 Rangkaian Arduino Uno dengan Relay 5V 

3.3.2. Perancangan Software 

Pada perancangan perangkat lunak atau software ini adalah bagian dari 

penyempurnaan dari perangkat keras agar dapat bekerja dengan semestinya dan 



dapat berjalan secara otomatis. Sepeti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya 

bahwa disini untuk dapat menggerakan perangkan keras seperti relay dan motor DC 

membutuhkan syntac coding agar dapat berjalan secara otomatis. Arduino IDE 

digunakan untuk memberikan perintah-perintah terhadap perangkat keras tersebut. 

Pada penulisan coding yang dilakukan pada Arduino IDE berisi tentang beberapa 

fungsi, diantaranya adalah fungsi untuk membaca perintah waktu yang diberikan 

oleh program android, perintah untuk menggerakan tabung, menyalakan pemanas, 

menggerakan kipas pada alat pengering. 

Selain menggunakan aplikasi Arduino IDE, pada pembuatan alat pengering 

ini juga menggunakan aplikasi pendukung lainnya yaitu Android Studio yang 

digunakan untuk membuat aplikasi android yang nantinya digunakan untuk 

memonitoring dan memberikan perintah kepada alat pengering tersebut. 

  

Gambar 3.11 Program Android Studio 

 Gambar diatas adalah salah satu contoh penulisan program yang dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi Android Studio. Sedangkan pada pembuatan alat 

pengering ini saya menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi yang 

telah dijelaskan sebelumnyA. 


