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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Konsep Perencanaan Alir Penelitian 

Untuk mempermudah jalannya penelitian maka diperlukan konsep dan 

rencanaan penelitian yang akan dikerjakan, adapun jalan penelitian atau konsep 

penelitian yang akan direncanakan sebagai berikut 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

Pertama yang perlu dilakukan adalah kajian pustaka,pengumpulan jurnal dan 

contoh percobaan yang sudah ada. Setelah mendapatkan jurnal dan contoh 

percobaan selanjutnya menyiapkan alat-alat yang telah digunakan dari sumber 

untuk menunjang penelitian yang akan dikerjakan. 
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Kemudian melakukan percobaan dan pengujian sistem dengan bantuan 

referansi jurnal dan data-data percobaan yang dilakukan sebelumnya. Jika 

percobaan berhasil maka dapat dilanjutkan tahap terakhir adalah mengambil 

kesimpulan dari hasil percobaan dan uji sistem penelitian. 

3.2 Perancangan Sistem 

 

Gambar 3.2 Blok Diagram sistem 

Sistem dan alat diharapkan dapat berkerja maksimal mengacu kepada  

perancangan prosedur yang sudah ditentukan.Alat menjadi tujuan akhir karena 

menentukan berhasil dan tidak nya perancangan alat . 

Sistem ini berfungsi sebagai jemuran pakaian yang berkerja secara otomats 

sesuai output dari sensor cahaya (LDR) dan sensor yang rain drop .Keluaran dari 

sensor itu akan di olah oleh mikrokontroller kemudian hasilnya akan ditampilkan 

oleh Lcd dan digerakkan oleh motor dc sebagai pengerak rel jemuran otomatis dan 

sumber listrik diambil dari tenaga alternatif yaitu panel surya.Dalam proses 

perancangan “implementasi penggerak alat jemran otomatis menggunakan sollar 

sell” ini meliputi dua bagian yaitu perangkat keras(hardware) dan perangkat 

lunak(software). 
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Gambar 3.3 Algoritma Sistem pemrograman 

Sistem ini bekerja dimulai dengan masuknya data dari setiap sensor, sensor 

LDR dan Sensor Rain Drop. Data yang di dapat kemudian di olah oleh program 

yang telah kita bangun, hasil dari pengolahan data akan menggerakan mekanisme 

motor. 
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Logika yang tersedia antara lain: 

1. LDR sama dengan atau kurang dari 350 byte dan Rain Drop sama dengan atau 

kurang dari 100 byte maka hasil nya adalah Panas, kemudian mekanisme alat 

akan menggerakan jemuran keluar. 

2. LDR lebih besar sama dengan  350 byte dan Rain Drop lebih besar sama dengan 

400 byte maka hasil nya adalah Panas hujan, kemudian mekanisme alat akan 

menggerakan jemuran keluar. 

3. LDR sama dengan atau kurang dari 600 byte dan Rain Drop sama dengan atau 

kurang dari 100 byte maka hasil nya adalah mendung, kemudian mekanisme 

alat akan menggerakan jemuran keluar. 

4. LDR 0 byte dan Rain Drop kurang dari 400 byte maka hasil nya adalah Hujan, 

kemudian mekanisme alat akan menggerakan jemuran masuk. 

5. LDR lebih dari 800 byte dan Rain Drop sama dengan atau kurang dari 100 byte 

maka hasil nya adalah Malam, kemudian mekanisme alat akan menggerakan 

jemuran masuk. 

3.3 Perancangan perangkat keras 

Jemuran pakaian otomatis berbasis mikrokontroller arduino uno r3 dibagi 

menjadi 4 bagian yaitu sumber listrik, sensor/inputan, kendali, penggerak ,sumber 

listrik. 

3.4 Panel surya 

Panel surya adalah pembangkit listrik yang mampu mengubah dari sinar 

matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber 

energi yang paling menjanjikan karena sifatnya yang berkelanjutan serta jumlahnya 

yang sangat besar [5]. 

 

Gambar 3.4 Panel Surya 
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Gambar diatas merupakan sebagai sember listik untuk menghidupkan semua alat 

yang berkaitan dengan jemuran otomatis. 

Berikut spesifikasi panel surya yang digunakan.  

 Watt peak (WP) = 20 W 

 Max power = 20 WP 

 Short circuit current  (Isc) =1,24 A 

 Voltage at pmax(vmp) = 18.0V 

 Open-circuit voltage(voc)=21,24A 

 Cureent Pmax(Imp)=1,11A 

 Power tolerance = ±3% 

 Dimention 400x 320 x 18 cm 

3.4.1 Sensor / Inputan 

Pada bagian sensor terdiri bagian 2 sensor yaitu sensor Ldr dan sensor 

raindrop. 

1. Sensor cahaya (LDR) 

Sensor cahaya (Ldr / Light Dependent Resistor) berfungsi untuk memberi 

nilai masukan pada tingkat intennsitas cahaya. 

 

Gambar 3.5 Rangkaian LDR 
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2. Sensor raindrop 

Sensor raindrop /sensor hujan berfungsi unuk memberikan nilai masukan 

pada tingakat elektrosasi air hujan ketika air hujan tersebut menyentuh ke panel 

sensor hujan. 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Sensor RainDrop 

3.5 Flowchart pengisisan baterai/accu 

Alur pengisian akumulator dari panel surya dapat dilihat di flowchart 

pengisian akumular menggunakan panel surya.  

 

Gambar 3.7 Flowchat pengisian batrai 
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Flow chart pengisian baterai pada gambar 3.7 di mulai dari sinar matahari, 

kemudian panel surya akan menyerap radiasi dari sinar matahari, di panel surya 

inilah konversi energi berlangsung. Setelah itu tegangan dan arus yang keluar dari 

panel surya akan diatur oleh solar charger controller dan energi listrik akan di 

simpan di baterai.  

 


