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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1 Pembuatan Desain Sistem 

Untuk mendesain alat tone control otomatis, perlu diketahui terlebih dahulu 

mengenai desain keseluruhan alat, desain interior tone control, dan blok diagram. 

3.1.1 Skema Pengoperasian Sistem 

Gambar 3.1 Skema pengoperasian Sistem 

Gambar 3.1 merupakan skema pengoperasian sistem saat alat pengontrol 

nada (tone control) bekerja. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan 

beberapa perangkat elektronika seperti PC/computer, power amplifier, televisi, 

mikrofon, LCD, dan loudspeaker. 
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3.1.2 Desain Tone Control 

 
 

Gambar 3.2 Desain Tone Control 

 

Gambar 3.2 merupakan desain interior tone control. Perancangan sistem 

dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat elektronika diantaranya, jack 

audio 3.5mm, kabel serabut, tone control, galaxy bass and treble Booster. 

Raspberry PI, mikrofon, motor servo, dan power supply 12v. 

 

Untuk menggerakan tone control, diperlukan koneksi dari Raspberry Pi 

menuju Arduino Nano dan menuju 3 buah motor servo. Port koneksi antara GPIO 

Rasberry Pi dengan motor servo dapat diketahui melalui tabel 3.1  
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3.1.3 Blok Diagram Perancangan Sistem 

 
Gambar 3.3 Blok Diagram Perancangan Sistem 

 

Gambar 3.11 merupakan diagram blok cara alat ini bekerja. Pada gambar 

tersebut terdapat dua keterangan yaitu pemrosesan sinyal suara dan pemrosesan 

sinyal control, untuk mengontrol motor servo dan menampilkan gambar. Blok 

yang berada di dalam garis putus putus merupakan diagram pemrosesan sinyal 

control. Sedangkan yang berada di luar garis putus putus merupakan pemrosesan 

sinyal suara. 

 

3.1.4 Diagram Pengkabelan Pada Sistem Pengontrol 

 

 
 

Gambar 3.4 Diagram Pengkabelan Pada Sistem Pengontrol 
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Gambar 3.10 merupakan penjelasan bagaimana jalur pengkabelan antara 

raspberry pi, arduino mini dan motor servo. Raspberry pi mengirimkan data 

berupa kondisi High/Low kepada Arduino Mini, dan arduino mini meneruskan 

kondisi High/Low tersebut kepada motor servo agar dapat berputar.  

 

Tabel 3.1 Pengkabelan GPIO Raspberry Pi dengan Arduino Mini 

Servo 

Potentiometer 

GPIO Arduino GPIO Raspberry Pi 

Kiri Kanan Kiri Kanan 

Volume 10 4 24 7 

Bass 11 7 23 8 

Treble 12 8 18 25 

 

Tabel 3.1 Menginformasikan tentang port koneksi yang digunakan untuk 

menghubungkan antara Raspberry Pi dengan Arduino Mini. 

 

Tabel 3.2 Pengkabelan GPIO Arduino Mini dengan Motor Servo  

Servo 

Potentiometer 

GPIO Arduino GPIO Arduino 

Kiri Kanan Kiri Kanan 

Volume D1 D5 10 4 

Bass D2 D6 11 7 

Treble D3 D9 12 8 

 

Tabel 3.2 Menginformasikan tentang port koneksi yang digunakan untuk 

menghubungkan antara Arduino Mini dengan Motor Servo. 
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3.2 Komponen Yang Dibutuhkan 

Untuk mendesain tone control otomatis, perlu dibahas terlebih dahulu 

tentang komponen apa saja yang akan digunakan. 

 

3.2.1 Raspberry Pi 

 

 

Gambar 3.5 Raspberyy Pi 3B 

 

Gambar 3.5 merupakan mini PC Rasrpberry Pi 3B. Pada perancangan tone 

control otomatis. Rasberry Pi memiliki fungsi penting karena merupakan 

komponen utama. Beberapa fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai pemroses 

sinyal suara yang diterima oleh mikrofon, sebagai pembanding antara sinyal yang 

diterima oleh mikrofon dengan setpoint yang telah ditentukan, sebagai penampil 

grafik ke layar, serta sebagai pengontrol motor servo 
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3.2.2 Arduino Mini 

 

Gambar 3.6 Arduino Mini 

 

Gambar 3.6 merupakan Mikrokontroler Arduino Nano. Pada perancangan 

tone control otomatis. Arduino nano merupakan perantara Raspberry Pi dengan 

motor servo. Oleh karena itu, Arduino mini memiliki fungsi sebagai pemroses 

sinyal control yang inputnya berasal dari Raspberry Pi, untuk kemudian 

melakukan pengontrolan terhadap motor servo. 

 

 

3.2.3 Motor Servo 

 

Gambar 3.7 Motor Servo SG 90 

Gambar 3.7 merupakan motor servo SG 90. Pada perancangan tone control 

otomatis, motor servo memiliki fungsi sebagai sumber tenaga untuk memutar 

potensiometer. Input dari motor servo berasal dari Raspberry Pi. 
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3.2.4 Mikrofon Kondensor 

 

Gambar 3.8 Mikrofon Kondensor 

 

Mikrofon kondenser memiliki fungsi sebagai pengirim gelombang suara 

yang diterima dari loudspeaker menuju Raspberry Pi. Mikrofon kondenser 

ditunjukan oleh gambar 3.8 

 

3.2.5 Analog to Digital Converter 

 

Gambar 3.9 Analog to Digital Converter 

  

Gambar 3.9 adalah Analog to Digital converter berfungsi sebagai 

penkonversi sinyal analog yang diterima oleh mikrofon menjadi sinyal digital. 

Sinyal digital dibutuhkan oleh Raspberry Pi agar bisa dilakukan pembacaan 

desibel. 
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3.2.6 Bass dan Treble Booster 

 
Gambar 3.10 Bass dan Treble Booster  

 

Pada gambar 3.10 merupakan gambar bass dan treble boster yang berfungsi 

sebagai penguat sinyal bass dan treble sebelum masuk ke dalam tone control. 

Penguatan bass dan treble dibutuhkan apabila suara bass dan treble yang 

dikeluarkan oleh speaker terlalu rendah. 

 

3.2.7 Tone Control 

 
Gambar 3.11 Tone control  

 

Gambar 3.11 merupakan gambar tone control. Tone control digunakan 

untuk memperkuat dan memperlemah gain frekuensi yang akan dikirimkan 

menuju amplifier.  Penguatan dan pelemahan gain frekuensi diperlukan agar 



25 

 

dapat dilakukan penyetelan untuk mendapatkan suara speaker yang enak 

didengar. 

3.3 Cara Kerja Sistem 

3.3.1 Flowchart Sistem Volume 

 



26 

 

Gambar 3.12 Flowchart Sistem Volume 
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3.3.2 Flowchart Sistem Bass 

 

Gambar 3.13 Flowchart Sistem Bass 
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3.3.3 Flowchart Sistem Treble 

 

Gambar 3.14 Flowchart Sistem Treble 
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3.3.4 Pengaturan Volume 

Sebelum sistem ini bekerja, terlebih dahulu pengguna harus menentukan 

setpoint. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memutar volume kurang lebih 

50% pada amplifier. Kemudian pegguna harus membunyikan frekuensi 1kHz 

maka sistem akan melakukan perbandingan desibel dari suara yang ditangkap oleh 

mic sekaligus akan memutar potensiometer volume hingga tingkat kebisingan 

suara mencapai 70dB menggunakan motor servo yang mendapat perintah dari 

Raspberry Pi 

 

3.3.5 Pengaturan Frekuensi Rendah 

Setelah selesai menentukan setpoint maka sistem akan otomatis 

melanjutkan proses pengaturan frekuensi yang dimulai dari frekuensi rendah. 

Maka pegguna harus membunyikan frekuensi 80Hz maka sistem akan melakukan 

perbandingan desibel dari suara yang ditangkap oleh mic sekaligus akan memutar 

potensiometer volume hingga tingkat kebisingan suara mencapai 60dB 

menggunakan motor servo yang mendapat perintah dari Raspberry Pi 

 

3.3.6 Pengaturan Frekuensi Tinggi 

Setelah selesai menentukan frekuensi rendah maka sistem akan otomatis 

melanjutkan proses pengaturan frekuensi tinggi 8kHz. Kemudian pegguna harus 

membunyikan frekuensi 8kHz maka sistem akan melakukan perbandingan desibel 

dari suara yang ditangkap oleh mic sekaligus akan memutar potensiometer 

volume hingga tingkat kebisingan suara mencapai 70dB menggunakan motor 

servo yang mendapat perintah dari Raspberry Pi 

  

  

 




