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BAB III 

PERANCANGAN 

 

3.1 Umum 

Rancang bangun lift dengan  menggunakan Raspberry dan loadcell sebagai 

sensor yang mendeteksi beban dalam sangkar lift merupakan 2 komponen utama 

dalam sistem lift ini. Dalam perancangannya membutuhkan beberapa komponen dan 

software pendukung yang saling berkaitan untuk dapat meggerakkan suatu mekanik 

pada lift. Adapun rancangan hardware terdiri dari rangkaian motor driver, load cell, 

dan minimum system controller Raspberry. Agar sistem dapat bekerja dengan baik 

maka diperlukan perancangan yang baik pada bagian perangkat keras maupun 

perangkat lunak serta mekanik yang akan digunakan. Rancangan yang dibuat 

mengacu pada blok diagram dan rancangan hardware yang didapat dari datasheet 

maupun penelitian sebagaimana uraian berikut: 

3.1.1 Blok Diagram 

Adapun rancangan perangkat keras dari Lift mengacu sebagaimana blok 

diagram pada gambar 3.1: 

 

Gambar 3.1: Blok diagram sistem 

Sumber: Perancangan 
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3.1.2 Prinsip Kerja 

 Pada rancangan blok diagram sistem, Raspberry digunakan sebagai 

pengontrol utama sistem dimana Raspberry melakukan pengontrolan terhadap 

kamera, motor, switch, sensor, load cell dan lainnya. Pada kondisi awal sistem 

melakukan pembacan posisi dari switch untuk menempatkan posisi pada lantai yang 

bersangkutan, selanjutnya sistem menunggu masukan tombol dai masing-masing 

lantai. Saat salah satu tombol panggil pada lantai ditekan, maka Raspberry akan 

menggerakkan motor kearah lantai yang dituju dimana user menekan tombol hingga 

terdeteksi switch posisi lantai kemudian motor pintu akan dibuka. Pada kondisi ini 

selanjutnya sistem membaca door switch dan load cell untuk membaca berat dan 

sekaligus membaca citra gambar melalui kamera.  

Pada saat ultrasonic yang terdapat di pintu lift sedang aktif maka motor tidak 

akan menutup pintu sebagai tanda sedang ada manusia ditengah pintu lift sementara 

pada saat yang sama kamera menangkap gambar dan mengolah citra dengan image 

processing untuk menghitung jumlah penumpang lift secara digital. Selanjutnya 

sistem membaca load cell untuk mengetahui berat penumpang dan jika melebih batas 

maka buzzer akan dibunyikan. Pada proses selanjutnya system menunggu tombol 

didalam lift untuk menuju lantai dan menampilkan hasil hitungan jumlah pada layar 

lcd dibagian pemantau. 

 

3.1.3 Perancangan Mekanik 

 Agar sistem dapat bekerja sebagaimana mestinya maka miniatur mekanik 

yang dirancang harus dapat mewakili bentuk aslinya sehingga penerapannya dalam 

pengontrolan dapat berjalan lancar. Dari Rancangan sistem lift berbasis kecerdasan 

buatan, dapat dibuat sebuah desain lift yang bisa dilihat dalam gambar 3.2, 3.3, 3.4. 
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Gambar 3.2  Gambar Rancangan Sistem Lift Tampak Depan 

Sumber: Perancangan 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Gambar Rancangan Sistem Lift Tampak Samping 
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25 cm  

Sumber: Perancangan 

Gambar 3.4 Gambar rancangan pintu lift 

Dari gambar rancangan sistem lift tampak depan, dapat dilihat lift mempunyai 

3 lantai dengan ruang kontrol berada pada posisi diatas. Tinggi dari prototipe 143 cm 

dengan lebar 45 cm cm. Tiap lantai berjarak 43 cm. Lebar pintu 25 cm. Bahan yang 

dipakai adalah almini dengan lebar 2,5 cm. Sangkar lift terbuat dari almini dan juga 

triplek. Beban menggunakan plat besi. Pada perancangan pintu menggunakan akrilik 

dengan tebal 2 mm. Pada ruang kontrol terdapat komponen komponen yang 

dibutuhkan seperti Rapsberry Pi 3, Driver motor, power supply. Tepat dibawah dari 

ruang kontrol terdapat power window yang berfungsi sebagai motor utama. Motor 

tersebut dapat menggerakkan sangkar yang di sambungkan dengan seling. 

 

3.2 Perancangan Perangkat keras 

3.2.1 Perancangan Load cell dan pengkondisi sinyal 

Untuk melakukan penakaran bahan adonan bahan pada perancangan maka 

digunakan sensor berat. Sensor berat yang digunakan merupakan Load Cell yang 

memiliki kapasitas berat maksimum 1kg, tetapi dalam perancangan tugas khusus ini 

dibuat beban pengukuran maksimal 500g.  Dalam gambar 3.4 rancangan mekanik 
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load cell digunakan dengan diberi alas di bawahnya dan tempat di atasnya seperti 

yang ditunjukkan. 

 

Gambar 3.5 Load Cell Tampak Samping 

Agar sistem dapat mengamati perubahan berat  dari jamur yang di oven, maka 

diperlukan sensor berat berupa load cell. Load cell merupakan komponen elektronika 

instrumen yang merubah besaran berat menjadi perubahan resistansi, sementara itu 

rangkaian resistansi dari load cell membentuk jembatan weithstone atau terdiri dari 4 

resistor yang membentuk susunan jembatan dengan 4 terminal keluaran. Agar 

keluaran load cell menjadi perubahan tegangan, maka 2 terminal load cell diberikan 

tegangan DC dengan demikian 2 terminal lainnya merupakan output dengan tegangan 

berubah-ubah sesuai perubahan resistansi sensor. Pada output load cell tegangan yang 

dihasilkan belum dapat dibaca langsung melalui ADC karena 2 output tersebut 

mempunyai selisih tegangan yang akan berubah saat output lainnya berubah sehingga 

diperlukan rakaian pengkondisi sinyal menggunakan modul HX711.  

Modul HX711 merupakan modul ADC 14bit yang digunakan untuk melakuka 

pembacaan presisi pada 2 input difrensial yang dihasilkkan dari load cell sehingga 

idapat hasil kalibrasi data yang maksimal dalam melakukan pengukuran. Perancangan 

rangkaian pengkodisi sinyal HX711 untuk load cell ditunjukkan sebagaimana dalam 

Gambar 3.5: 
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Gambar 3.6 Rangkaian Load cell dan Pengkondisi Sinyal  

3.3 Perancangan Tombol Seting 

 Rangkaian tombol seting pada perancangan alat ini menggunakan push button 

yang dibaca melalui input port GPIO Raspberry. Tombol digunakan untuk memulai 

proses dari sistem berdasarkan urutan lantai. Adapun perancangan rangkaian tombol 

push button untuk proses seting takaran ditunjukkan dalam Gambar 3.7 

TOMBOL LANTAI 1

TOMBOL LANTAI 2

TOMBOL LANTAI 3

Vcc
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GPIO4
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GND
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Gambar 3.7 Rangkaian  Tombol Push Button 

Sumber : Perencanaan 
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3.4  Perancangan Driver pengontrol Motor 

Untuk dapat mengendalikan putaran motor dalam mengeluarkan bahan dari 

tabung bahan, pengaduk adonan serta pengucur bahan, maka diperlukan ragkaian 

driver motor DC. Driver motor DC pada perancangan ini menggunakan L298N 

dimana keunggulan dari driver ini merupakan dapat difunngsikan sebagi H-bridge 

driver untuk mengendalikan putaran motor 2 arah (bolak-balik) serta tanpa unsur 

mekanik seperti halnya relay, yaitu menggunakan komponen semiconductor. Selain 

itu driver L298N dapat diparalel untuk memperbesar kemampuan arus beban yang 

disuplaynya. Dengan demikian maka driver motor yang digunakan merupakan driver 

2 arah yang mana fungsinya dapat membalik polaritas tegangan motor DC penggerak 

mekanik pengucur bahan dari wadah pencampur serta driver dengan mode 1 arah 

untuk motor pengaduk bahan dan penakar bahan.  

Adapun perancangan rangkaian driver L298N ditunjukkan sebagaimana 

gambar 3.8: 

 

Gambar 3.8 Rangkaian driver motor L298 

Sumber : Perancangan 

Untuk mengetahui besar resistansi yang masuk ke motor dapat diketahui dari 

rumus V = I.R  



23 

 

3.5 Perancangan Display Raspberry 

Untuk dapat menampilkan hasil dari proses yang dijalankan Raspberry, maka 

diperlukan sebuah display. Pada board Raspberry terdapat output display dengan 

koneksi HDMI untuk menampilkan display atau desktop dari operating system 

Raspberry. Pada perancangan ini display yang digunakan merupakan TFT HDMI 5” 

yang merupakan produk dai waveshare. LCD ini mampu mengahsil resolusi 800 x 

600 pixel dengan koneksi HDMI yang dapat dihubungkan langsung dengan port 

HDMI Raspberry. Adapun bentuk fisik dari LCD TFT ditunjukkan pda gambar 3.9: 

 

Gambar 3.9 LCD TFT 5” 

Sumber : Waveshare datasheet 

Berikut merupakan gambar input dan output tiap komponen pada lift yang 

sudah terkoneksi pada port Rapsberry Pi 3 yang dapat dilihat pada gambar 3.10, pada 

gambar 3.11 dapat dilihat keterangan tiap komponen yang terkoneksi pada port 

Rapsberry Pi 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Port Input dan Output pada Rapsberry Pi 3 
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Gambar 3.11 Keterangan Port Input dan Output pada Rapsberry Pi 3 

Keterangan pada gambar 3.11 diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan sistem smart 

lift, sehingga dapat dilihat pada tabel 3.1 keterangan setiap port yang telah dipasang.  

Tabel 3.1 Keterangan Kegunaan Port GPIO 

Port GPIO Input / Output Kegunaan 

GPIO 2 Output LCD TFT 

GPIO 3 Output LCD TFT 

GPIO 17 Input Sensor Optocoupler pada lantai 1 

GPIO 22 Input Sensor Optocoupler pada lantai 3 

GPIO 27 Input Sensor Optocoupler pada lantai 2 

GPIO 4 Input Sensor Magnetic Switch limit bawah 

GPIO 18 Input Sensor Magnetic Switch limit atas 

GPIO 13 Input Button lantai 1 

GPIO 19 Input Button lantai 2 

GPIO 26 Input Button lantai 3 

GPIO 12 Output Input 1 Motor Power Window 

GPIO 16 Output Input 2 Motor Power Window 

GPIO 20 Output Input 3 Motor Pintu Sangkar 

GPIO 21 Output Input 4 Motor Pintu Sangkar 


