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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 

3.1 Diagram Blok dan Prinsip Kerja Alat 

 Dalam perancangan dan pembuatan alat, perlu adanya penentuan spesifikasi 

peralatan yang digunakan. Spesifikasi alat yang direncanakan adalah sebagai berikut : 

1. Akuarium yang berbahan dasar kaca dengan ketebalan 0.5cm dan berukuran 

40cm x 25cm x 27cm. 

2. Sensor DO (oksigen terlarut) yang digunakan adalah sensor DO keluaran 

AtlasScientific. 

3. Sensor suhu yang digunakan adalah DS18B20 waterproof. 

4. Sensor kekeruhan yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe SEN0189. 

5. Actuator yang digunakan adalah kincir air, dan motor DC 12V. 

6. Roda kincir air yang digunakan adalah roda mobil mainan dengan diameter 7cm. 

pada tiap roda kincir air mempunyai 8 buah daun kincir. 

7. Daun kincir air berbahan dasar mika berbentuk persegi, yang mempunyai ukuran 

3cm pada masing-masing sisinya, dengan 5 lubang pada masing-masing daun 

kincir air yang berfungsi untuk membantu memecah luas penampang air. 

8. Menggunakan Driver Dual Motor Controller L298N. 

9. Modul yang dipakai dalam penelitian ini ada dua modul, yaitu Raspberry pi 3 

model B sebagai pengontrol putaran kincir air sekaligus memonitoring data 

masukan dari sensor keandroid maupun data keluaran setelah pengoptimalan oleh 

kincir air. Dan modul ArduinoUNO sebagai pengambilan data dari sensor, 

dikarenakan pada modul Rasp pi 3 ini tidak terdapat port UART. 
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Tahap pertama pada perancangan alat ini merupakan diagram blok dari 

keseluruhan sistem yang dirancang, hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah 

ini : 

Tambak Udang

Sensor Kekeruhan

Sensor DO

Sensor Suhu

Kincir Air

Raspberry pi ArduinoUNO
Driver

Motor

Motor DC

Storage

Database

App

Smartphone  

Gambar 3.1 Diagram Blok Peralatan yang dirancang 

 Perancangan pada dasarnya merupakan suatu tahapan yang sangat penting 

dalam pembuatan suatu alat, karena dengan menganalisa komponen yang 

digunakan maka alat yang akan dibuat dapat bekerja secara maksimal seperti yang 

diharapkan. Perancangan merupakan suatu hal yang dilakukan untuk 

mempermudah proses pembuatan alat. Perancangan terdiri dari pembuatan 

diagram blok dan flowchart diagram alir dari sistem yang akan dikerjakan. 

 Kincir air otomatis berbasis mikrokontroller berfungsi sebagai penstabil 

kondisi kualitas air, yakni kekeruhan air, suhu, dan oksigen terlarut yang 

merupakan parameter yang diukur pada penelitian tugas akhir ini. Pembuatan alat 

ini dikembangkan dengan dua bagian yaitu perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Bagian perangkat keras (hardware) terdiri dari 

mikrokontroller Raspberry Pi 3 model B sebagai otak dari sistem otomatisnya 
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yang berfungsi pengolahan data dan pengontrol dari keseluruhan sistem yang ada 

dan modul ArduinoUNO untuk proses pengambilan data input melalui sensor.  

Untuk output dari sistem ini menggunakan motor dc 12VDC sebagai penggerak 

kincir air. Pada bagian perangkat lunak (software) berfungsi sebagai monitoring 

dari keseluruhan sistem output yang telah diproses oleh mikrokontroller, guna 

mengetahui data masukan dari sensor dan data yang dihasilkan dari 

pengoptimalan kualitas air pada tambak udang oleh kincir air otomatis. 

Dimulai dari keadaan suhu dan oksigen terlarut berkondisi normal juga 

kekeruhan air yang masih stabil, diolah oleh Raspberry pi sebagai nilai acuan 

untuk kemudian mengirim data kemotor DC bahwasannya kondisi kualitas air 

normal, maka kincir air tidak berputar. Raspberry pi juga akan mengirimkan data 

hasil pengukuran sensor ke sistem android segabai sistem monitoring bagi petani 

tambak untuk diketahui kondisi terkini kualitas air pada tambak. Ketika dalam 

inputan set point ada data yang kurang optimal antara kekeruhan air, kondisi suhu 

dan oksigen terlarut maka feedback kembali oleh kedua sensor untuk mendeteksi 

kadar kualitas air pada tambak, kemudian dari data hasil pembacaan sensor yang 

menunjukkan kurangnya optimal kualitas air tambak akan dikirimkan ke 

Raspberry pi untuk proses pengolahan data kembali dan selanjutnya proses 

pengoptimalan kondisi kualitas air khususnya suhu dan oksigen oleh putaran 

kincir air. Kecepatan putar motor akan disesuaikan dengan data yang diterima dan 

akan diproses pada Raspberry pi sampai mendapatkan nilai optimal antara suhu 

dan oksigen terlarut. 
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3.2 Perancangan Hardware 

Pada peningkatan desain kincir air otomatis di tambak udang sebagai 

pengontrol kualitas air tambak seperti tambahan sistem otomatisasi dalam proses 

putaran kincir air, dan pengontrollan putaran motornya menggunakan Pulse Width 

Modulation (PWM). Serta penambahan sistem android yang juga membantu untuk 

memonitoring data hasil pembacaan dari sensor suhu dan sensor oksigen terlarut 

sebagai database system kontrol kualitas air pada tambak udang, seperti suhu dan 

oksigen terlarut didalam tambak udang. 

3.2.1 Sensor DO 

Perancangan sensor DO (Disssolved Oxygen) pada sistem kontrol otomatis 

kincir air pada tambak udang sebagai pengambilan nilai data oksigen terlarut yang 

ada didalam air tambak untuk input data kedalam mikrokontroller ArduinoUNO 

dengan komunikasi UART yang telah disesuaikan. Dalam perancangan ini pin-pin 

dari sensor DO tidak langsung disambungkan kealamat pin Raspberry pi, 

dikarenakan pada Raspberry pi 3 tidak bisa membaca langsung dari sensor DO, 

oleh karena itu untuk pembacaan data dari sensor DO memerlukan 

mikrokontroller tambahan yakni ArduinoUno. Berikut rancangan hardware dari 

sensor DO dapat ditunjukkan pada gambar 3.3 sebagai berikut : 
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Gambar 3.3 Gambar perancangan Sensor DO ke ArduinoUNO 

 

Sensor oksigen terlarut (Dissolved Oxygen) ini terdiri dari pin VCC, PRB, 

dan PGND yang dimana pin VCC dikoneksikan kesumber tegangan pada 

ArduinoUNO, pin PRB dan PGND dihubungkan dengan modul kit sensor DO 

yang berfungsi sebagai pembaca nilai pengukuran dari sensor tersebut. Pin GND 

(ground) dikoneksikan menggunakan jumper female dengan pin ground pada 

ArduinUNO, sedangkan untuk pin Rx Tx yang ada di modul kit sensor 

dihubungkan dengan pin Rx Tx (pin 4 dan 2) pada ArduinoUNO. Yang 

selanjutnya nilai pembacaan sensor akan dikirimkan ke mikokontroller Raspberry 

pi untuk dijadikan acuan putaran kincir air. 

Untuk komunikasi serial data sensor DO pada ArduinoUNO maka sensor 

DO dikenalkan kedalam program yaitu dengan cara #define persaman pada pin. 

Contoh pada program identifikasi sensor DO yaitu #define rxpin 4 dan #define 

txpin 2. 
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Dibawah ini (Gambar 3.4) merupakan penampakan dari modul Kit Sensor 

Oksigen terlarut (DO). 

 

Gambar 3.4 Gambar Modul Kit Sensor DO 

 

3.2.2 Sensor Suhu DS18B20 

 Pada perancangan sistem otomatisasi kincir air pada tambak udang 

diperlukan sensor suhu DS18B20 untuk mengukur suhu yang ada didalam air 

tambak, sebagai input data proses didalam Raspberry pi. Dari nilai yang didapat 

akan dikirim ke ArduinoUNO selanjutnya akan dikirim lagi ke Raspberry pi  

melalui komunikasi posrt USB antara ArduinoUNO dan Raspberry pi. 

Untuk ground dari sensor suhu disambungkan ke pin ground pada 

AduinoUNO, komunikasi pin VCC dari sensor suhu ke pin VCC pada 

ArduinoUNO, sedangkan untuk komunikasi serial datanya disambungkan ke pin 3 

pada Arduino ditunujukkan pada program berikut (OneWire ds(3);), antara kabel 

VCC dan data menggunakan tambahan resistor seharga 4.7 KΩ ½ Watt, yang 

berfungsi sebagai pull-up dari jalur data dan untuk membantu pada proses transfer 
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data agar tetap stabil. Sensor suhu jenis DS18B20 mempunyai output sinyal data 

digital, sehingga untuk terhubung kedalam mikrokontroller tidak perlu memakai 

konverter ADC. Berikut pada gambar 3.5 adalah rancangan hardware dari sensor 

suhu DS18B20 : 

 

Gambar 3.5 Gambar perancangan Sensor Suhu DS18B20 ke ArduinoUNO 

3.2.3 Sensor Kekeruhan SEN0189 

 Selain menggunakan sensor DO dan sensor suhu, pada perancangan sistem 

otomatisasi kincir air di tambak udang ini digunakan juga sensor kekeruhan. 

Sensor ini digunakan untuk mendeteksi kadar kekeruhan yang ada pada air 

tambak, untuk supaya ketika air telah mengalami keruh yang sangat akan dapat 

dikondisikan (pergantian air) oleh petani tambak. Sensor kekeruhan ini beroperasi 

pada tegangan 5V DC, memiliki 2 keluaran yakni berupa sinyal analog 0-4.5V 

dan sinyal digital yang bisa diatur menggunakan potensiometer, dan juga 

beroperasi apada suhu 5 ºC – 90 ºC. Perancangan sensor kekeruhan ke 

ArduinoUNO ditunjukkan pada gambar 3.6 
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Gambar 3.6 Gambar perancangan Sensor Kekeruhan ke ArduinoUNO 

Untuk menyambungkan sensor kekruhan ke Raspberry pi maka digunakan 

pin A0 pada ArduinoUNO untuk mengubah data analog menjadi data digital 

sehingga Raspberry pi dapat menerima data dari sennsor kekeruhan 

(Serial.println(analogRead(A0))). 

 

3.2.4 Driver Motor DC L298N 

 Pada perancangan alat otomatis kincir air ini menggunakan driver motor 

L298N sebagai pengontrol kecepatan motor DC (penggerak kincir air) dari Pulse 

Width Modulation (PWM) pada mikrokontroller Raspberry pi. Dikarenakan dari  

mikrokontroller tidak dapat mengatur langsung putaran motor dc, sehingga perlu 

adanya driver motor L298N ini sebagai pengontrol tegangan keluaran pada motor 

DC dan pengaturan kecepatan putarannya yang telah disesuaikan dengan nilai 

hasil pembacaan sensor. Tegangan supply yang dibutuhkan oleh motor dc sebesar 

12 VDC dengan arus input maksimumnya 1.3 A. Sedangkan kapasitas yang 

dimiliki oleh driver motor ini maksimum sebesar 4 A, dan tegangan maksimum 
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sebesar 46 VDC. Rancangan pin GPIO Raspberry pi ke driver motor ditunjukkan 

pada gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 Gambar rangkaian pin perancangan Driver Motor L298N 

 

Gambar 3.8 Rangkaian perancangan output dari driver ke motor dc 

 Berdasarkan gambar 3.7 dan 3.8 dapat diketahui bahwa driver motor akan 

bekerja setelah Raspberry pi mendapatkan data yang dibaca oleh sensor DO dan 
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sensor suhu. Data yang diperoleh tersebut akan dijadikan sebagai acuan tegangan 

input bagi driver motor untuk menggerakkan motor DC. Besarnya data yang 

diterima oleh driver motor DC dari Raspberry pi akan menentukan besarnya nilai 

PWM. Nilai PWM ini yang akan menentukan kecepatan motor DC untuk 

menggerakkan kincir air tersebut. 

3.2.5 Raspberry pi 3 model B 

 Adapun kegunaan mikrokontroller Raspberry pi 3 model B pada 

perancangan alat ini yaitu sebagai proses otomatis untuk pengendalian kincir air 

dan memonitoring dengan apliakasi android menggunakan ketiga input yakni, 

sensor DO, suhu, dan kekeruhan. Namun pada perancangan disini selain 

Raspberry pi juga menggunakan ArduinoUNO sebagai pembacaan dari sensor, 

khususnya sensor kekeruhan. Dikarenakan Raspberry pi hanya bisa membaca data 

digital, sedangkan keluaran dari sensor kekeruhan berupa sinyal analog, oleh 

karena itulah dipakai Arduino. Adapun ditunjukkan pada gambar 3.9 yaitu pin 

Raspberry pi 3 model B dibawah ini : 

 

Gambar 3.9 Pin GPIO Raspberry pi 3 model B 
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3.3 Perancangan Mekanik 

Perancangan mekanik alat sistem kontrol kincir air otomatis pada tambak 

udang yang meliputi desain keseluruhan menggunakan Software Corel Draw. 

Perancangan akuarium menggunakan bahan dasar kaca dengan ketebalan 0.5cm dan 

berukuran 50cm x 25cm x 27cm. Untuk kincir air menggunakan velg mobil mainan 

dan mika plastik sebagai daun kincir airnya. Perancangan mekanik alat dapat 

dilihat pada gambar 3.10 dibawah ini : 

 

Gambar 3.10 Perancangan mekanik alat sistem kontrol kincir air otomatis 
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3.4 Flowchart Pengembangan Kincir Air Otomatis Pada Tambak Udang 
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Gambar 3.16 Flowchart Diagram Alir 

Gambar 3.10 diatas merupakan Flowchart Diagram Alir, dari flowchart 

menjelaskan bagaimana alur dari sistematikan olahan data pada perancangan alat 

ini. Dimulai dari start awal penginputan sensor oksigen terlarut dan sensor suhu, 

kemudian penentuan batas-batas untuk kadar oksigen terlarut dan suhu. Disini 

ditetapkan untuk batas bawah oksigen terlarut yaitu 4 ppm, dan untuk batas 

atasnya lebih besar sama dengan 8 ppm. Untuk temperaturnya diberi batasan dari 

26⁰C sampai 32⁰C. Dari batas-batas yang telah ditetapkan tersebut maka kincir air 

akan berputar maksimal jika diketahui kondisi suhu berada pada kondisi jauh dari 

batas normalnya dan akan berputar pelan jika diketahui telah ada perubahan 

kondisi dari oksigen terlarut. Kincir air ini akan berhenti setelah semua kondisi 

sudah normal. 


