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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan di jelaskan langkah -langkah pembuatan perangkat beserta 

pembahasannya. 

3.1 Perancangan perangkat keras 

3.1.1 Diagram blok 

Gambar 3.1 merupakan blok diagram yang menggambarkan Input dan 

output pada mikrokontroller. Mikrokontroller sebagai pemroses data yang 

menerima input dan menghasilkan output. 

  
Gambar 3. 1 Diagram Blok 

3.1.2 Input 

3.1.2.1 RFID 

Gambar 3.2 merupakan blok diagram input yang menggambarkan 

Arduino Uno CH340 sebagai mikrokontroller dan RFID sebagai input. 

RFID terbagi menjadi dua bagian yaitu kartu RFID dan pembaca RFID. 

Kartu RFID yang didekatkan di proses oleh pembaca RFID dan terbaca 

oleh Mikrokontroller Arduino Uno CH340 berupa UID. 

 
Gambar 3. 2 Diagram Blok RFID 

Untuk membaca kartu RFID pembaca kartu harus didekatkan pada 

sisi sensor pembaca RFID. Dan Mikrokontroller Arduino Uno CH340 

mampu membaca UID dengan skema pin pada Gambar 3.2 
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3.1.2.2 Sensor Arus Air SEa 

Gambar 3.3 merupakan blok diagram input Sensor Arus Air Sea. 

Pada sisi pipa masuk Sensor Arus Air SEa terhubung dengan pipa keluar, 

yang berguna jika kran Solenoid Sea terbuka maka arus air akan langsung 

melewati sensor dan langsung terbaca. 

 
Gambar 3. 3 Diagram Blok Sensor Arus Air SEa 

Sensor arus air ini menggunakan hall effect, artinya sensor tersebut 

memanfaatkan perubahan medan magnet. Sehingga yang terbaca pada 

arduino bukanlah hasil jadi berupa volume, namun hanya pulsa digital 

antara HIGH dan LOW. 

Aliran cairan yang melewati sensor akan memutar magnet dan 

diperoleh pulsa digital HIGH dan LOW. Untuk mengetahui jumlah pulsa 

digital dilakukan percobaan memutar magnet di dalam sensor tersebut dan 

menampilkan jumlah pulsa digital yang diperoleh. Tabel 3.1 berikut adalah 

hasil pengukuran jumlah pulsa digital masing-masing satu putaran dan dua 

putaran. 

Sehingga jika ada aliran cairan yang melewati sensor maka akan 

diperoleh jumlah pulsa digital yang terbaca, untuk mengubahnya ke 

bentuk volume dengan satuan liter maka nilai tersebut haruslah dikalibrasi. 

Nilai kalibrasi dapat diketahui dengan menguji satu liter air dan setengah 

liter air masing-masing diuji sebanyak sepuluh kali, maka akan diperoleh 

banyaknya perubahan pulsa digital dari HIGH ke LOW dalam satu liter 

dan setengah liter. 
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Tabel 3. 1 Pengukuran kalibrasi 

 Volume (mL) 
 1000 500 

Percobaan ke   

1 320 144 

2 325 146 

3 321 146 

4 311 144 

5 317 152 

6 332 156 

7 334 155 

8 309 154 

9 321 159 

10 315 156 

Rata-rata 320,5 151,2 

Kalibrasi 3,1 3,3 

Rata-rata kalibrasi 3,2 

Sehingga untuk mengetahui kalibrasi pada 1000 mL dilakukan 

penghitungan sebagai berikut: 

1000

320 + 325 + 321 + 311 + 317 + 332 + 334 + 309 + 321 + 315
10

= 3,1 

Sehingga untuk mengetahui kalibrasi pada 1000 mL dilakukan 

penghitungan sebagai berikut: 

500

144 + 146 + 146 + 144 + 152 + 156 + 155 + 154 + +159 + 156
10

= 3,3 

Dari nilai kalibrasi 1000 mL dan 500 mL maka diperoleh nilai rata-

rata kalibrasi sebagai berikut: 

3,1 + 3,3

2
= 3,2 

Dari hasil penghitungan, maka diperoleh nilai rata-rata kalibrasi 

sebesar 3,2, nilai tersebut adalah nilai yang digunakan untuk mengubah 
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 banyaknya pulsa digital dan diubah ke bentuk volume dengan satuan mili 

liter. 

3.1.2.3 Sim800L 

Gambar 3.4 merupakan blok diagram input dari Arduino. Pada pin 4 

arduino dikonfigurasi sebagai Rx atau receiver. Sim800l memberikan 

sebuah informasi yang di pancarkan dari pin TxD pada Sim800l. Informasi 

tersebut berupa status atau kondisi dari Sim800l dan juga memberikan 

laporan dari segala perintah AT yang diberikan oleh Arduino. 

 
Gambar 3. 4 Diagram Blok SIM800L 

Pada Gambar 3.4 terdapat LM2596, modul tersebut berfungsi 

sebagai penurun tegangan. Sim800L memiliki batasan pada tegangan yang 

mampu beroperasi jika memperoleh tegangan 3.7 hingga 4.2 V. 

3.1.3 Output 

3.1.3.1 OLED Display i2c 

Gambar 3.5 merupakan blok diagram output OLED Display i2c. 

Menggunakan 4 pin diantaranya 3.3 V sebagai tegangan GND sebagai 

GND, SCL dan SDA sebagai komunikasi data ke cip i2c. Pada OLED 

Display i2c digunakan library untuk menampilkan teks maupun gambar 

pada OLED Display i2c. 

 
Gambar 3. 5 Diagram Blok OLED Display 
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3.1.3.2 Relay SPDT 

Gambar 3.6 merupakan blok diagram output Relay SPDT. Relay 

sebagai output Arduino Uno CH340. Relay SPDT berfungsi sebagai saklar 

untuk menghidupkan dan mematikan Kran Solenoid SEa. Pipa masuk 

Kran Solenoid terhubung dengan pipa keluar tabung air. Sedangkan pipa 

keluar pada Kran Solenoid SEa  terhubung dengan pipa masuk Sensor 

Arus Air SEa. 

Untuk mengaktifkan relay, arduino memberikan output dengan 

perintah “digitalWrite(D8, HIGH)”, dan “digitalWrite(D8, LOW)” untuk 

menonaktifkan relay. 

 
Gambar 3. 6 Diagram Blok Relay dan Kran Solenoid 

3.1.3.3 Sim800L 

Gambar 3.4 merupakan blok diagram input dari Arduino. Pada pin 5 

arduino dikonfigurasi sebagai Tx atau transiver. Dan untuk 

mengoperasikan modul GSM Sim800 ini digunakan perintah “AT 

Command”, dan modul GSM Sim800l akan memproses setiap “AT 

Command” yang diberikan oleh arduino. Dan modul GSM Sim800l akan 

mengirimkan balasan berupa hasil terhadap perintah “AT Command” yang 

telah diberikan dan terbaca pada pin 4 Arduino. 

 
Gambar 3. 7 Diagram Blok SIM800L 
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3.1.4 Skema Keseluruhan 

Adapun skema rangkaian keseluruhan yang telah disusun untuk 

mempermudah penyusunan dan pemasangan setiap komponen. Gambar 3.8 

merupakan skema keseluruhan. 

 
Gambar 3. 8 Skema keseluruhan 

  



21 

3.2 Perancangan perangkat lunak 

Gambar 3.9 merupakan flowchart program secara garis besar. Flowchart 

ini menggambarkan alur kode program. 

Gambar 3. 9 Flowchar program 
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Pada flowchart tersebut program berawal dari pengecekan pulsa. 

Dilanjutkan dengan program membaca RFID, jika terbaca sebuah RFID dan 

diperoleh UID maka UID tersebut akan dikirimkan ke nomor tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dan jika tidak terdeteksi adanya RFID maka program dilanjutkan ke 

program membaca pesan masuk. pesan masuk yang terbaca akan di proses, jika 

pesan masuk tidak sesuai maka pesan masuk akan di hapus oleh sistem. Dan jika 

pesan masuk sesuai, sistem akan melanjutkan ke program membuka kran dan 

pengukuran volume cairan. Volume cairan yang terbaca akan dikirimkan ke 

nomor tujuan yang telah di tetapkan. 

3.3 Langkah-langkah Instalasi 

3.3.1 Pemasangan perangkat lunak 

1. Pemasangan  Arduino IDE 

Mengunduh aplikasi pemasangan Arduino IDE di situs resmi arduino. 

Dan memasang aplikasi arduino pada laptop. 

2. Pemasangan  Atom Teks editor 

Mengunduh aplikasi pemasangan ATOM Teks di situs resmi ATOM 

IO. Dan memasang aplikasi ATOM Teks pada laptop 

3. Pemasangan Driver arduino 

Sebagian besar sistem operasi terbaru bisa mendeteksi dan memasang 

Driver yang tidak dikenali dengan memanfaatkan koneksi internet yang ada. 

3.3.2 Mengunduh dan mempersiapkan library 

1. Library RFID RC-522 

Library RFID RC522 diperoleh dari salah satu situs di internet 

beralamat githug.com degan nama “MFRC522”. 
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Memasang library pada Arduino IDE dengan cara masuk ke “Sketch 

> Include Library > Menambahkan Library .ZIP” dan dilanjutkan 

memilih library dengan nama “MFRC522.ZIP” dan klik open. 

Pada library “MFRC522” tidak diperlukan konfigurasi maupun 

modifikasi lebih lanjut. 

2. Library Display OLED i2c 

Library Display OLED i2c diunduh melalui aplikasi Arduino IDE 

dengan masuk ke “Sketch > Include Library > Manage Libraries..”, dan 

dilanjutkan mencari library bernama “Adafruit SSD 1306”. 

Pada library “Display OLED i2c” tidak diperlukan konfigurasi 

maupun modifikasi lebih lanjut. 

3. Library Sim800l 

Library Sim800l diperoleh dari salah satu situs di internet beralamat 

githug.com degan nama “Sim800l-master”. 

Memasang library pada Arduino IDE dengan cara masuk ke “Sketch 

> Include Library > Menambahkan Library .ZIP” dan dilanjutkan 

memilih library dengan nama “Sim800l-master.ZIP” dan klik open. 

Pada library “Sim800l-master” diperlukan konfigurasi maupun 

modifikasi lebih lanjut. Konfigurasi terdapat pada berkas bernama 

“Sim800l.h”. Konfigurasi yang dilakukan adalah konfigurasi PIN sebagai 

komunikasi data. 

3.3.3 Penulisan program 

Penulisan program dilakukan secara bertahap. Sebagian besar penulisan 

program di buat dalam bentuk method untuk bisa digunakan lebih dari sekali. 

Adapun tahapan penulisan program sebagai berikut:  

1. Menulis program Membaca RFID 

2. Menulis program Mengirim SMS 

3. Menulis program Membaca SMS 

  



24 

 

4. Menulis program Membaca Arus dan Volume air 

5. Menulis program Menampilkan Teks pada OLED Display 




