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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini akan membahas mengenai perancangan sistem. Pada 

perancangan ini akan diimplementasikan konsep dan teori dasar yang telah dibahas 

sebelumnya, sehingga tujuan dari perencanaan dapat tercapai dengan baik. 

3.1    Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dibuat agar memudahkan peneliti untuk lebih mudah 

dalam membuat dan menganalisa sistem yang dikerjakan. Sistem yang akan 

dikerjakan yaitu perancangan sistem software dan hardware. 

Perancangan sistem hardware meliputi bagian input, kontroler, input output, 

dan output. Pada bagian input terdiri dari sensor suhu (ds18b20), sistem android, 

dan tombol reset. Pada bagian kontroler menggunakan ESP8266 yang berfungsi 

sebagai pusat pengolahan data dari sensor ds18b20 dan sistem android. Serta 

menggunakan Arduino nano sebagai interup pada ac light dimmer. Data yang 

diolah ESP 8266 tadi nantinya akan diolah menjadi informasi yang akan 

ditampilkan ke LCD dan sistem android. 

Perancangan system software menggunakan Ionic. Ionic adalah open-source 

SDK untuk perancangan aplikasi hybrid. Kelebihan ionic adalah kemudahan dalam 

pengembangan aplikasi dan aplikasi output dari ionic dapat di sesuaikan pada 

platfrom apa yang nantinya akan digunakan. Dengan kata lain aplikasi output dari 

ionic bisa berupa aplikasi android, ios, atau windows.  

Perancangan server menggunakan Node.js. Node.js merupakan open-source 

server framework. Server node.js ini terdiri dari express sebagai web framework, 

mongoose sebagai driver untuk MongoDB. 

Gambar blok diagram proses perancangan desain sistem pengontrol suhu dan 

waktu pada pasteurisasi susu berbasis IoT menggunakan kontrol PID terdapat pada 

gambar 3.1 dibawah ini : 
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 Perancangan desain sistem pengontrol suhu dan waktu pada pasteurisasi 

susu berbasis IoT menggunakan kontroler PID. Kontroler PID ini digunakan untuk 

mengatur tegangan yang masuk kedalam pemanas agar tegangan dapat diatur sesuai 

yang diinginkan. Menggunakan parameter P untuk menangani error secara cepat, 

parameter I digunakan untuk mempercepat sistem menuju setpoint, dan parameter 

D digunakan untuk error  yang akan datang.  

Kontrol PID ini dibagi 5 subsistem yaitu bagian catu daya, kontroler, input, input 

output dan output. Pada bagian catu daya terdisi dari sumber AC 220 volt sebagai 

supply tegangan ke mikrokontroler dan sumber DC 12 volt sebagai supply pemanas 

( hittter ). 

 Pada bagian kontroler menggunakan esp8266  yang berfungsi sebagai pusat 

pengolahan data. Sistem membutuhkan 9 pin esp8266 yang dibagi 2 pin untuk input 

sensor pada pin A0 dan tombol restart pada pin RST. Selanjutnya, 3 pin untuk input 

output arduino nano pada pin RX, TX dan VCC 3,3v. Dan terakhir 4 pin untuk 

output AC light dimmer pada PWM ke pin D5 dan pada ZC ke pin D6, I2C pada 

SDA ke pin D3 dan pada SDC ke pin D4. Semua komponen sistem terhubung pada 

pin vcc dan gnd pada esp8266. 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem  

 Local connection 
 Internet connection 
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 Pada bagian input sistem terdapat sensor suhu DS18B60 berfungsi untuk 

mengetahui temperature tangki luar yang berisi air yang bertujuan agar saat suhu 

sudah mencapai suhu yang diinginkan yaitu 66 oC maka sistem akan mengaktifkan 

waktu pemanasan dalam suhu tersebut selama 30 menit. 

 Dan pada bagian output terdiri dari AC light dimmer yang berfungsi sebagai 

pengontrol tegangan yang masuk ke pemanas, sehingga panas yang dikeluarkan 

dapat sesuai dengan yang diinginkan. I2C yang nantinya digunakan agar pin yang 

digunakan untuk LCD lebih sedikit. 

3.1.1 Perancangan User Interface Aplikasi Android 

Rancangan user interface aplikasi android sebagai pemantauan proses 

pasteurisasi susu otomatis yang terdiri dari : 

1. Halaman login sebagai indentifikasi pengguna. 

2. Halaman beranda yang terdiri dari tampilan suhu yang ingin kita inputkan, 

suhu terkini saat proses pasteurisasi susu, tampilan tanggal, tampilan status 

alat, tombol untuk mengaktifkan pemanas, tampilan waktu mundur ketika 

suhu sudah mencapai batas maksimal, dan tampilan waktu dari awal sampai 

akhir proses pasteurisasi. 

3. Halaman profil digunakan untuk melihat data profil user. Terdapat data 

nama, foto, dan email user. 

4. Menampilkan jika terjadi kondisi up-normal saat suhu harus dijaga di suhu 

63oC sampai 66 oC. 

Rancangan tampilan aplikasi android pada proses pasteurisasi susu terdapat 

pada gambar 3.2 , 3.3, 3.4 dibawah ini : 

Gambar 3.4 Halaman 

profil 

Gambar 3.2 Halaman 

login 

Gambar 3.3 Halaman 

beranda 



15 
 

 

 

3.1.2 Perancangan User Experience Aplikasi Android 

 Perancangan user experience sangat diperhatikan dalam pembuatan aplikasi 

android. User experience yang baik dapat menghasilkan aplikasi yang efisien, 

interaktif, dan membantu pengguna melakukan sesuatu yang lebih cepat. Flowchart 

user experience terdapat pada gambar 3.5 dibawah ini : 
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Gambar 3.5 Flowchart User Experience 
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3.1.3 Arsitektur Komunikasi Data 

 Komunikasi data antara mikrokontroler, server dan aplikasi android yang 

akan dibangun dengan menggunakan arsitektur gabungan dari NodeJS, ExpressJS, 

dan MongoDB. NodeJS sebagai server side untuk javascript, ExpressJS sebagai 

framework untuk routing, dan MongoDB sebagai data badabase. Serta Ionic yang 

merupakan open-source SDK untuk perancangan aplikasi hybrid. Arsitektur 

komunikasi antara  terdapat pada gambar 3.6 dibawah ini : 

3.1.4 Mekanisme Kerja Alat 

 Flowchart mekanisme kerja alat sistem pasteurisasi ini terdapat pada gambar 

3.7 dibawah ini : 
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Gambar 3.6 Arsitektur Komunikasi 
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Gambar 3.7 Flowchart mekanisme kerja alat sistem pasteurisasi 
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 Mikrokontroler yang digunakan pada alat ini adalah ESP8266 sebagai 

mikrokontroler utama dan arduino nano sebagai interrupt. Pertama kita harus 

memasukkan input suhu pasteurisasi susu melalui aplikasi mobile yaitu 66 oC. 

Setelah input dimasukkan, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan pemanas pada 

aplikasi mobile. Kemudian secara otomatis sistem pasteurisasi susu tahap awal 

dimulai yaitu menaikkan suhu sampai 66 oC. Ketika suhu mulai berubah, sensor 

suhu ds18b20 akan selalu mengirimkan perubahan suhu ke esp8266 sebagai 

kontroler. Esp8266 akan mengirim data suhu ke server dan data akan diterima oleh 

aplikasi mobile. Esp8266 juga memproses data suhu tersebut untuk men-set 

pemanas. Tegangan yang masuk ke pemanas akan diatur sesuai dengan data suhu 

yang telah diterima oleh esp8266. Sedangkan arduino nano berkerja saat 

memperoleh input nilai dari perhitungan delay dari esp8266. Arduino berfungsi 

sebagai intterupt untuk mendeteksi gelombang AC saat melewati 0, karena pin pada 

ac light dimmer mempunyai pin zero cross yang membutuhkan intterupt yang 

bekerja dengan baik sehingga dibutuhkan mikrokontroler lain. 

 Setelah suhu mencapai 66 oC, maka aplikasi mobile akan mengaktifkaan 

timer mundur dari 30 menit. Dalam waktu 30 menit tersebut, suhu dapat naik lebih 

dari 66 oC. Saat suhu melebihi suhu maksimal yaitu 66 oC, maka aplikasi mobile 

akan mengeluarkan pemberitahuan bahwa suhu melebihi batas, dan suhu secara 

otomatis akan turun menuju 66 oC. 

 Setelah timer mundur selesai, maka dimmer akan bernilai 0%, sehingga delay 

akan maksimal dan pemanas memiliki suhu yang rendah. Kemudian proses 

pasteurisasi selesai. 

 Setiap perubahan suhu akan selalu terupdate di LCD dan aplikasi mobile. 

Kemudian data suhu akan tersimpan dalam database. Kita dapat melihat history 

tersebut di aplikasi mobile. 

3.2 Perancangan Software Sistem Pengontrol Suhu dan Waktu Pada 

Pasteurisasi Susu  

 Pembuatan perangkat lunak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuatan 

program mikrokontroler, pembuatan software aplikasi mobile dan pembuatan 

server. 
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3.2.1 Penulisan Program Kontroler melalui Arduino IDE 

 Penulisan logaritma koding esp8266 menggunakan bahasa C++ melalui 

Arduino IDE sebagai kontroler untuk AC light dimmer agar dapat mengontrol 

tegangan yang masuk ke pemanas. 

Langkah selanjutnya adalah pengecekan beberapa device yang digunakan oleh alat 

ini yaitu: LCD, dimmer dan pemanas untuk mengetahui bawa device tersebut 

berfungsi dengan baik. Kemudian kalibrasi sensor suhu ds12b20 agar nilai yang 

dihasilkan saat mengukur suhu  bernilai akurat. 

 Dan langkah terakhir adalah penulisan koding intterupt pada arduino nano 

untuk mendeteksi gelombang AC saat melewati 0, karena pin pada ac light dimmer 

mempunyai pin zero cross yang membutuhkan intterupt yang bekerja dengan baik. 

Tampilan Arduino IDE untuk menulis program kontroler terdapat pada gambar 3.8 

berikut :   

Gambar 3.8 Tampilan Arduino IDE 

3.2.2 Pembangunan Software Aplikasi Mobile dengan Ionic 3 

 Pembangunan frontend dan backend software pada aplikasi android untuk 

mengakses alat pasteurisasi susu otomatis berbasis IoT menggunakan bahasa 

pemograman HTML5, CSS3, dan Javascript dengan framework Ionic 3 dengan 

ExpressJS sebagai framework server side, serta aplikasi database MongoDB yang 

disimpan pada server NodeJS. Dalam transfer data cloud database ke lingkungan 

bahasa Java dengan menggunakan Javascript Object Notation (JSON) sebagai 

media perantara. 
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 Beberapa software dan tools digunakan untuk membangun aplikasi ini. 

Aplikasi dibangun dan diuji pada platform Windows menggunakan command line 

interface. Untuk menuliskan typescript, CSS script dan HTML script menggunakan 

text editor yang bernama Sublime Text 3. Untuk membuat server kita juga 

membutuhkan NodeJS versi 9.11.1. Kemudian web browser yang digunakan untuk 

deployment dan debugging adalah Google Chrome versi 67.0.3396.99. Salah satu 

contoh tampilan saat pembuatan software aplikasi mobile ada pada gambar 3.9 

berikut : 

3.2.3 Penyusunan Database dan Pembuatan Server 

 Penyusunan database sensor suhu dan aplikasi mobile dibuat dengan 

menggunakan MongoDB. MongoDB merupakan database noSQL open source 

yang menggunakan struktur data JSON untuk menyimpan datanya. MongoDB 

memiliki performa 4 kali lebih cepat dibanding MySQL, format data yang tidak 

kaku, dan dynamic schema. Javascript framework ExpressJS digunakan untuk 

menangani bagian server seperting routing. NodeJS yang merupakan platform 

untuk membangun real time application.NodeJS menangani input dan output 

server. Konfigurasi database dan server terdapat pada gambar 3.10 berikut : 

Gambar 3.9 Tampilan saat pembuatan software aplikasi mobile 
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 Server yang digunakan adalah berupa server dedicated. Server dedicated 

adalah salah datu tipe hosting yang menawarkan sebuat server secara penuh jepada 

satu buat akun penyewa. 

 Server yang akan digunakan berupa server dedicated dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

1. Intel Xeon X3440 

2. 4 Core 2.53 GHz 

3. 16GB of DDR3L RAM 

4. Motherboard Msi 941+hsf 

3.3 Perancangan Hardware Sistem Pengontrol Suhu dan Waktu Pada 

Pasteurisasi Susu  

Perancangan perangkat keras ( hardware ) dilakukan secara bertahap yang telah 

dibagi menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut : 

3.3.1 Perancangan Sensor Suhu DS18B20 

 Perancangan sensor suhu pada system ini digunakan untuk mengetahui suhu 

pada system pasteurisasi susu pada tabung. Sensor secara otomatis akan membaca 

data ketika mendeteksi panas suhu pada susu. Sensor suhu ini mempunyai 3 pin 

koneksi yaitu data D0, Vcc, dan Gnd. Pin data mengeluarkan sinyal output berupa 

pulsa ketika mendeteksi suhu panas dan nantinya akan di baca oleh ESP 8266. 

Konfigurasi antara sensor suhu dengan pin ESP 8266 yang terdapat pada gambar 

3.10 dibawah ini : 

Gambar 3.10 Konfigurasi database  dan server 
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Gambar 3.11 Skematik Rangkaian DS18b20 

3.3.2 Perancangan Rangkaian Arduino Nano  

 Arduino nano berfungsi untuk mendeteksi gelombang AC saat melewati 0, 

karena pin pada ac light dimmer mempunyai pin zero cross yang membutuhkan 

intterupt yang bekerja dengan baik. Arduino nano dihubungkan dengan esp8266 

dengan cara : pin tx dihubungkan dengan pin tx arduino, pin rx dihubungkan pin rx 

arduino, vcc dan ch_pd dihubungkan pada pin 3,3 power suply arduino dan gnd 

dihubungkan pada pin gnd  arduino uno seperti yang ditunjukan pada gambar 3.11 

dibawah ini : 

3.3.3 Perancangan LCD 20x4 dan AC Light Dimmer Module 

3.3.3.1 Perancangan LCD 20x4 

Dalam perancangan sistem disini menggunakan LCD karakter berdimensi 

20x4 yang memiliki tampilan 4 baris dan 20 karakter setiap barisnya. Fungsi masing 

– masing pin LCD terdapat pada tabel 3.1 dibawah ini :  
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Tabel 3.1 Fungsi setiap sinyal LCD 

Nama 

sinyal 
Fungsi 

DB0 

DB7 

Merupakan saluran data, berisi 

perintah dan data yang akan ditampilkan 

di LCD 

Enable 
Sinyal operasi awal yang berfungsi 

untuk mengaktifkan data R/W 

R/W 

Sinyal seleksi Read atau Write 

0 : Write 

1: Read 

RS 

Sinyal pemilih register 

0 : instruksi register (write) 

1 : data register (read dan write) 

Pemrograman LCD sesuai tabel diatas diatur oleh 3 sinyal yaitu RS, R/W, 

Enable serta 8 buah saluran data DB0-DB7. Karena pada perancangan sistem ini 

LCD difungsikan sebagai komunikasi 4bit, jadi saluran data yang dipakai hanya 

DB4-DB7. Digunakan juga VR 100K ohm untuk mengatur kontras LCD dan 

Resistor 220 ohm digunakan untuk membatasi cahaya backlight.  

3.3.3.2 Perancangan I2C ( Inter Integrated Circuit ) 

I2C ini nantinya digunakan agar pin yang digunakan untuk LCD lebih 

sedikit. Sehingga masih tersisa lebih banyak pin yang dapat kita gunakan untuk 

perangkat lainnya, yaitu sensor suhu.  

3.3.3.3 Perancangan AC Light Dimmer Module 

 AC Light Dimmer Module ini nantinya digunakan untuk mengatur elemen 

pemanas yang digunakan untuk pemansan pada susu. Komponen utama dari 
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dimmer ini adalah triac, diac, dan resistor. Triac yang nantinya masuk ke tegangan 

ac 220v serta diac dan vr berfungsi mengatur pemanas.  

Skematik dari perancangan LCD terdapat pada gambar 3.11 dibawah ini : 

 
Gambar 3.12 Perancangan LCD dan AC Light Dimmer Module 

3.3.4  Perancangan Mekanik 

 Rancangan mekanik sistem pasteurisasi susu menggunakan bahan seperti 

pada tabel 3.2 di bawah ini : 

Tabel 3.2 Daftar bahan untuk membuat kotak alat 

No Nama Bahan 

1 Plat Stainles 

2 Plat besi siku 

3 Baut dan mur 

4 Akrilik 

5 Nilen 

 

3.2.3 Perancangan Algoritma Sistem Kontrol PID 

Sistem kontrol PID pada umumnya hanya berbentuk suatu rumus 

matematika dan bukan berbentuk algoritma pemrograman, sehingga memerlukan 

proses konversi dari rumus tersebut menjadi suatu algoritma pemrograman. Setelah 

Ac Light Dimmer Module 

 
ZC 
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disubstitusikan dari persamaan no 2,3,dan 6 pada bab 2 didapatkan diskritisasi  PID 

dari analog ke digital pada persamaan dibawah ini : 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒
𝑡

0

(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

       𝑢(𝑘) = 𝐾𝑝𝑒(𝑘) + 𝐾𝑖 ∑ e(i)𝑇𝑐 + 𝐾𝑑
𝑒(𝑘)−𝑒(𝑘−1)

𝑇𝑐
 

𝑘

𝑖=0
  

        = 𝐾𝑝𝑒(𝑘) + 𝐾𝑖 𝑇𝑐 ∑ e(i) + 𝐾𝑑
𝑒(𝑘)−𝑒(𝑘−1)

𝑇𝑐
 

𝑘

𝑖=0
  

        = 𝐾𝑝𝑒(𝑘) + 𝐾𝑖 𝑇𝑐 (𝑒(𝑘 − 1) + (𝑒(𝑘)) + 𝐾𝑑
𝑒(𝑘)−𝑒(𝑘−1)

𝑇𝑐
 

Dimana : 

u(k)  = Keluaran PID 

Kp  = Konstanta proportional 

Ki  = Konstanta integral 

Kd  = Konstanta derivative 

e(t)  = Nilai error sekarang (analog) 

e(k)  = Nilai error sekarang (digital) 

e(k-1)  = Nilai error sebelumnya (digital) 

de(t)  = Nilai error sebelumnya – nilai error sekarang 

dt  = Time sampling 

Tc              = Time sampling 

Nilai pada Kp = 1,5, Ki = 0,2, dan Kd = 8 didapat dari referensi jurnal 

[15]. 

 Kontrol PID ini digunakan untuk mengatur sinyal AC pada tegangan AC 

yang masuk ke AC light dimmer, sehingga tegangan yang masuk ke pemanas dapat 

diatur sesuai dengan yang diinginkan.  

 Dalam program yang telah dibuat untuk 1 gelombang terdapat 128 step 

(sampling) dan untuk mencapai membutuhkan waktu 20ms karena frekuensi 

tegangan AC 50Hz. Maka untuk mencapai setengah gelombang dibutuhkan 10ms 

yaitu 10000 mikrosecond per 128 step. Jadi, setiap 1 step membutuhkan waktu 75 

mikrosecond. 

 Ketika akan meredupkan pemanas 80%, maka delay yang dibutuhkan 

adalah 1920 mikrosecond, dengan perhitungan seperti berikut : 



27 

Delay = (128-((128*80)/100))*75 mikrosecond 

 = (128-102,4)*75 mikrosecond 

 = 25.6*75 mikrosecond 

 = 1920 mikrosecond 


