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BAB III   

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

  

Bab ini akan membahas mengenai analisis dan perancangan sistem Ranjang 

Bayi Otomatis menggunakan Arduino Nano.  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 Ranjang Bayi  

  

3.1.1 Penempatan Alat Pada Ranjang  

Desain prototype 3D diatas merupakan desain dari prototype ranjang bayi 

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

mengetahui dan menjelaskan tentang dimensi dari mekanik prototype dan tata letak 
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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 sesuai yang kita inginkan 

atau kinerja tidak sempurna. Semua desain ini diperlihatkan pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Penempatan Alat 

Keterangan Gambar:  

1. Servo Motor sebagai pengayun Ranjang Bayi berdasarkan derajat yang sudah 

ditentukan dan kecepatan yang sudah ditentukan.  

2. Arduino Nano, sebagai controller Servo Motor dan Sound Sensor, atau yang 

memerintahkan keduanya untuk bekerja.   

3. Sound Sensor, yaitu sensor yang mengambil data suara lalu dikirim ke Arduino 

Nano dan memerintahkan Servo Motor berputar berdasarkan derajat. 

4. Sensor Berat, yaitu sensor yang mengurkur berat beban bayi   
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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 3.3 Gambaran Umun Sistem  

Keterangan:    

1. Sound sensor sebagai mendeteksi adanya suara, lalu dikirim dan dibaca oleh 

microcontroller ATmega168.  

2. Arduino merupakan papan microcontroller yang berfungsi memproses input 

dan output sistem. Arduino menggunakan microcontroller ATmega168.  

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. Motor Servo merupakan alat penggerak, setelah sound sensor mendeteksi suara 

dan dikirim ke microcontroller lalu microcontroller memerintah servo motor 

untuk bergerak.  
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Gambar 3.4 Flowchart Kerja Sistem  

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:  

• Arduino Nano   

• Sound Sensor  

• Servo Motor  
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3.3  Perancangan Sistem   

3.3.1 Perancangan Alat (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 Nano, sound sensor, servo motor 15kg. 

Adapun tahapan-tahapan perancangan alat akan dijelaskan sebagai berikut:  

  

Gambar 3.5 Perancangan Hardware  

Pada gambar 3.8, terdapat beberapa komponen, adapun fungsi dari masing-masing 

komponen adalah sebagai berikut:  

1. Arduino Nano, merupakan otak dari sistem.   

2. Sound sensor, berfungsi sebagai penerima suara.  

3. Motor Servo sebagai alat pengayun ranjang.  

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

1. Perancangan Rangkaian Motor Servo   

Motor Servo ini  berfungsi sebagai alat pengayun ranjang bayi pada sistem. 

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 servo yang akan dihubungkan 

dengan pin 9 pada board arduino.  



26 

 

  

Gambar 3.6 Rangkaian Arduino Nano dengan Motor Servo  

 

2. Perancangan Rangkaian Sound Sensor  

Sound Sensor ini berfungsi sebagai alat penerima suara pada sistem. Sensor 

ini memiliki 4 buah kaki koneksi , Kaki pertama sebagai output dari hasil 

pengolahan data analog sound sensor yang dihubungkan dengan analog input 

yaitu A0 sampai A5, kaki kedua yaitu GND (ground) yang akan dihubungkan 

ke ground di Arduino, kaki ketiga VCC, merupakan sumber daya tegangan dari 

sound sensor yang akan dihubungkan pada 5V di Arduino, kaki ke empat tidak 

dihubungkan ke pin mana pun.  

  

Gambar 3.7 Rangkaian Arduino Nano dengan Sound Sensor  

    

3. Perancangan Rangkaian Motor Servo dengan Sound Sensor  

Setelah rangkaian terpisah antara Servo dan Sound Sensor, sekarang 

rangkaiannya digabung menjadi satu rangkaian. Kronologinya Sound Sensor 

akan menerima suara dengan jarak terdekat dari sumber suara berdasarkan 

kekuatan gelombang suara yang dihasilkan oleh sumber suara tersebut, 

semakin dekat jarak sound sensor dengan sumber suara, maka semakin kuat 

gelombang suaranya dan semakin akurat sound sensor mendeteksi suara 

tersebut. Setelah itu motor servo akan otomatis berputar sesuai kecepatan, 
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waktu dan arah putaran yang telah ditentukan. Breadboard adalah papan yang 

digunakan sebagai koneksi Arduino, Servo dan Sensor menjadi satu rangkaian.    

  

Gambar 3.8 Rangkaian Motor Servo dengan Sound Sensor  

 

 

3.3.2 Perancangan Metode Fuzzy Tsukamoto 

 

Dalam memecahkan solusi studi kasus menggunakan model fuzzy 

tsukamoto, urutan langkah yang akan ditempuh adalah : 

1. Fuzzyfikasi 

Fuzzyfikasi adalah proses untuk merubah nilai crips menjadi nilai 

fuzzy. Nilai fuzzy berupa himpunan fuzzy yang masing-masing akan 

memiliki derajat keanggotaan dengan rentang antara 0 hingga 1. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam studi kasus, variabel yang digunakan 

ada dua macam, empat variabel sebagai input (sensor 1, 2, 3, 4) dan dua 

variabel sebagai output, yaitu suara dalam atau suara luar. Masing-masing 

variabel memiliki himpunan fuzzy-nya : 

 Variabel sensor 1 = { Rendah, Tinggi } dengan domain 90 - 100 

 Variabel sensor 2 = { Rendah, Tinggi } dengan domain 90 - 100 

 Variabel sensor 3 = { Rendah, Tinggi } dengan domain 90 -  100  

 Variabel sensor 4 = { Rendah, Tinggi } dengan domain 90 -  100  



28 

 

2. Inferensi Tsukamoto  

Pada mesin inferensi, kita terapkan fungsi MAX untuk setiap aturan 

pada aplikasi fungsi implikasinya. Sehingga penerapan fungsi MAX 

dilakukan sebanyak 8 kali, sesuai dengan banyaknya aturan fuzzy-nya 

(rulebase). 

[R1] Sensor 1 dan Sensor 2, MAX Suara Luar   

a_predikat1 = max (SuaraLuar1, SuaraLuar2); 

[R2] Sensor 3 dan Sensor 4, MAX Suara Luar   

a_predikat2 = max (SuaraLuar3, SuaraLuar4); 

[R3] Sensor 1 dan Sensor 3, MAX Suara Luar   

a_predikat3 = max (SuaraLuar1, SuaraLuar3); 

[R4] Sensor 2 dan Sensor 4, MAX Suara Luar   

a_predikat4 = max (SuaraLuar2, SuaraLuar4); 

[R5] Sensor 1 dan Sensor 2, MAX Suara Dalam   

a_predikat1 = max (SuaraLuar3, SuaraLuar4); 

[R6] Sensor 3 dan Sensor 4, MAX Suara Dalam   

a_predikat2 = max (SuaraLuar3, SuaraLuar4); 

[R7] Sensor 1 dan Sensor 3, MAX Suara Dalam   

a_predikat3 = max (SuaraLuar1, SuaraLuar3); 

[R8] Sensor 2 dan Sensor 4, MAX Suara Dalam   

a_predikat4 = max (SuaraLuar2, SuaraLuar4); 

 

3. Defuzzyfikasi 

Nilai suara luar dan suara dalam dicari menggunakan nilai rata-rata, 

yaitu : 

totalLuar = (a_predikat1 + a_predikat2 + a_predikat3 + a_predikat4) / 4;  

totalDalam = (a_predikat5 + a_predikat6 + a_predikat7 + a_predikat8) / 4; 

Kemudian dilakukan perbandingan suara luar dan suara dalam 

apabila suara luar lebih besar daripada suara dalam maka hasil deteksi 

menunjukkan suara berasal dari luar dan begitu pula sebaliknya apabila 

suara dalam lebih besar dari pada suara luar maka hasil deteksi 
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menunjukkan suara berasal dari dalam. Berikut adalah percabangan 

penentuan deteksi : 

if (totalDalam > totalLuar) { 

      "Suara Dalam" 

      } else { 

      "Suara Luar" 

} 

  

Contoh kasus : 

Diketahui input suara yang dideteksi oleh : 

Sensor 1 = 98 Hz 

Sensor 2 = 95 Hz 

Sensor 3 = 90 Hz 

Sensor 4 = 95 Hz 

 

1. Fuzzyfikasi Rule 

1. Apabila nilai sensor kurang dari 90 nilai suara luar = 1 dan nilai suara 

dalam = 0. 

2. Apabila nilai sensor lebih besar sama dengan 90 dan nilai sensor kurang 

dari sama dengan 100 maka nilai suara luar dihitung menggunakan 

rumus : 

Luar = (100-nilai sensor)/(100-90) 

Dalam = (nilai sensor-90)/(100-90) 

3. Apabila nilai sensor lebih besar dari 100 maka nilai dalam =1 dan nilai 

luar =0 

Fuzzyfikasi rule tersebut diimplementasikan di keempat sensor 

suara dan didapatkan hasil sebagai berikut: 

Suara Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 

Suara Dalam 0.2 0.5 0.1 0.5 

Suara Luar 0.8 0.5 0.9 0.5 
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2. Inferensi Tsukamoto  

Setelah didapatkan nilai dari keempat sensor tersebut maka tahap 

selanjutnya inferensi tsukamoto untuk mendapatkan nilai maksimal dari 

suara dalam dan suara luar. 

[R1] Sensor 1 dan Sensor 2, MAX Suara Luar   

a_predikat1 = max (SuaraLuar1, SuaraLuar2); 

a_predikat1 = max (0.8); 

[R2] Sensor 3 dan Sensor 4, MAX Suara Luar   

a_predikat2 = max (SuaraLuar3, SuaraLuar4); 

a_predikat2 = max (0.9); 

[R3] Sensor 1 dan Sensor 3, MAX Suara Luar   

a_predikat3 = max (SuaraLuar1, SuaraLuar3); 

a_predikat3 = max (0.9); 

[R4] Sensor 2 dan Sensor 4, MAX Suara Luar   

a_predikat4 = max (SuaraLuar2, SuaraLuar4); 

a_predikat4 = max (0.5); 

[R5] Sensor 1 dan Sensor 2, MAX Suara Dalam   

a_predikat1 = max (SuaraLuar1, SuaraLuar2); 

a_predikat1 = max (0.5); 

[R6] Sensor 3 dan Sensor 4, MAX Suara Dalam   

a_predikat2 = max (SuaraLuar3, SuaraLuar4); 

a_predikat2 = max (0.5); 

[R7] Sensor 1 dan Sensor 3, MAX Suara Dalam   

a_predikat3 = max (SuaraLuar1, SuaraLuar3); 

a_predikat3 = max (0.2); 

[R8] Sensor 2 dan Sensor 4, MAX Suara Dalam   

a_predikat4 = max (SuaraLuar2, SuaraLuar4); 

a_predikat4 = max (0.5); 
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3. Defuzzyfikasi

Setelah mengetahui nilai maksimal dari suara luar dan suara dalam 

selanjutnya di defuzzifikasikan.  

totalLuar = (a_predikat1 + a_predikat2 + a_predikat3 + a_predikat4) / 4; 

totalLuar = ( 0.8 + 0.9 + 0.9 + 0.5 ) / 4;  

    = 0.775 

totalDalam = (a_predikat5 + a_predikat6 + a_predikat7 + a_predikat8) / 4; 

totalDalam = ( 0.5 + 0.5 + 0.2 + 0.5) / 4; 

       = 0.425 

Setelah dilakukan perbandingan suara luar dan suara dalam 

didapatkan hasil tersebut dan dapat dipastikan itu suara luar. 




