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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

Pada perancangan proyek akhir ini terdiri dari beberapa bagian yaitu 

analisis kebutuhan, perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak.  

 

3.1 Analisa Kebutuhan 

 “Prototype penyiraman tanaman dengan menggunakan mikrokontroller 

arduino uno” secara garis besar memiliki fitur untuk menyalakan mesin pompa air 

mini dan memberikan indikator lampu sebagai keterangan status ketinggian air 

secara otomatis.  

Dalam fitur ini menggunakan sensor Ultrasonik dan sensor Kelembaban 

sebagai inputan dan IC microkontroler Arduino UNO sebagai pusat pengendali 

yang telah diisi program sebelumnya. 

 

3.2 Diagram Blok dan Prinsip Kerja Sistem 

 Diagram blok rangkaian  merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

perancangan peralatan elektronik, karena dalam diagram blok ini kita dapat 

mengetahui prinsip kerja secara keseluruan dari rangkaian elektronik yang  telah 

dibuat. Sehingga keseluruan blok dari alat yang dibuat dapat membentuk suatu 

sistem yang dapat difungsikan atau sistem yang bekerja sesuai dengan 

perancangan. Keseluruan dari diagram blok dari alat yang dibuat dapat dilihat 

pada gambar 3.1 

Penjelasan cara kerja sistem tersebut adalah: 

1. Sumber listrik untuk Arduino diperoleh dari AC Adapter. 

2. Sumber inputan dari sistem tersebut berasal dari sensor Ultrasonik yang 

mendeteksi tinggi rendahnya tank air dan sensor Kelembaban yang 

mendeteksi tinggi rendahnya kelembaban tanah. 

3. Kemudian Arduino akan memproses inputan dari sensor Ultrasonik yang telah 

ditempatkan diatas tank air dan sensor Kelembaban yang ditempatkan pada 

tanah. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

 

4. Saat sensor Ultrasonik pada tingkatan level air full maka lampu indikator akan 

menyala biru dan menyala jingga ketika tingakatan level air low dan Buzzer 

akan berbunyi. 

5. Saat sensor Kelembaban mendeteksi tanah yang kering atau dengan nilai rata-

rata yang tinggi maka secara otomatis menyalakan relay, pompa air akan 

menyedot air dari tank dan menyiram tanah yang kering. 

6. Motor Servo bekerja untuk meratakan semprotan air ke tanah. 

7. Kemudian jika sensor Kelembaban mendeteksi tanah yang basah atau dengan 

nilai rata – rata yang rendah, relay dan pompa air berhenti bekerja.  

3.3 Flowchart Sistem Secara Keseluruhan 
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Dari seluruh perancangan baik hardware dan software, maka prinsip kerja 

keseluruhan dari alat yang akan dibuat dapat ditunjukan pada flowchart Gambar 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Keseluruhan Sistem 
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Sebelum melakukan perancangan perangkat, terlebih dahulu harus 

menginstall software Arduino IDE pada laptop atau PC yang dapat di download 

secara gratis di situs resmi arduino.cc. 

Fungsi dari software arduino ini adalah untuk melakukan proses coding 

atau pemrograman dari sistem yang dibuat.  

Setelah melakukan pemrograman data akan dikirim melalui USB 

(Universal Serial Bus) yang terhubung laptop atau PC dengan arduino. Gambar 

3.3 menunjukan tampilan dari software arduino IDE. 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan software arduino 

 

3.5 Perancangan perangkat keras 

Pemilihan kebutuhan komponen pada perancangan sistem merupakan 

unsur yang sangat penting dan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:  

1. Menggunakan mikrokontroler arduino UNO dengan platform Open Source 

sehingga untuk  pengembangannya dapat terus ditingkatkan.  

2. Menggunakan komponen-komponen yang tersedia di pasaran, sehingga harga 

murah dan mudah didapat.  
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3.6 Perancangan Sensor Kelembaban dengan Arduino 

Untuk menjalankan sensor Kapasitf dengan Arduino, yang bertujuan agar 

Arduino menerima inputan dari sensor Kapasitif yang mensensor terdapatnya 

cairan/air, maka dibutuhkan rangkain seperti gambar 3.5 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Arduino dengan  

Sensor Kelembaban 

 

Berikut merupakan penjelasan dari rangkaian Arduino dengan Sensor 

Kelembaban : 

1. Sensor memiliki 4 kabel yang akan digunakan untuk membuat sistem 

“Prototype penyiraman tanaman dengan menggunakan mikrokontroller 

arduino uno”.  

2. Kabel berwarna jingga dan ungu adalah input dari sensor, sensor akan 

memberikan input nilai dari kelembaban tanah.  
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3. Kabel berwarna kuning dan coklat adalah VCC dan GND, kuning untuk VCC 

dan coklat untuk GND (Ground) 

 

3.7 Perancangan Arduino dengan Relay dan Mesin Pompa Micro 

Untuk menjalankan Arduino dengan relay dan mesin pompa micro, yang 

bertujuan agar mesin pompa dapat diatur oleh Arduino untuk menyala dan mati. 

Maka dibutuhkan rangkain seperti gambar 3.5 dibawah ini. 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Arduino dengan Relay dan  

Mesin Pompa Mini 
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3.8 Perancangan Arduino dengan Sensor Ultrasonik 

 Untuk menjalankan Arduino dan sensor ultrasonik, yang bertujuan agar 

Arduino dapat mengkontrol tank air. Sensor bekerja dengan LED dan Buzzer 

untuk memberikan penanda visual dan auditori. Maka dibutuhkan rangkaian 

seperti pada gambar 3.6. dibawah ini. 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Arduino dengan Sensor Ultrasonik 

 

3.9 Perancangan Arduino dengan Lampu LED 

 Untuk menjalankan Arduino dengan lampu LED, yang bertujuan agar 

Arduino dapat mengkontrol nyala lampu sesuai inputan yang diberikan oleh 

Ultrasonik. LED disini sebagai penanda visual Maka dibutuhkan rangkaian seperti 

pada gambar 3.7.  

Berikut merupakan cara kerja dari Lampu LED adalah : 

1. Lampu LED akan menyala biru ketika tank terisi penuh 

2. Lampu LED akan menyala hijau ketika terisi setengah penuh  

3. Lampu LED akan menyala jingga ketika tank kosong 
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Gambar 3.7 Rangkaian Arduino dengan Lampu LED 

 

3.10 Perancangan Arduino dengan Buzzer 

 Untuk menjalankan Arduino dengan Buzzer, yang bertujuan agar Buzzer 

berfungsi sebagai penanda auditori. Buzzer akan berbunyi ketika tank dalam 

keadaan kosong. Maka dibutuhkan rangkaian seperti pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Arduino dengan Buzzer  
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3.11 Perancangan Arduino dengan Servo 

Untuk menjalankan Arduino dengan Servo, yang bertujuan agar Servo 

berfungsi sebagai perata semprotan air. Servo akan berputar ketika air keluar dari 

pompa micro. Maka dibutuhkan rangkaian seperti pada gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Rangkaian Arduino dengan Servo 

 

3.12 Rangkaian Keseluruhan System 

 Untuk menunjukkan rangkaian keseluruhan dari rancangan yang telah 

dibuat dan dapat ditunjukan dalam Gambar 3.10 

 

Gambar 3.10 Rangkaian Keseluruhan System 


