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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Perancangan proyek akhir ini mempunyai beberapa langkah yaitu analisis 

kebutuhan, perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak.  

3.1 Analisa Kebutuhan 

 “Prototipe deteksi banjir menggunakan Mikrokontroler Arduino dengan 

sensor Kapasitf” secara garis besar memiliki fitur untuk menyalakan mesin pompa 

air mini dan memberikan indikator lampu sebagai keterangan status ketinggian air 

secara otomatis. Dalam fitur ini menggunakan sensor Kapasitif sebagai inputan dan 

IC microkontroler Arduino UNO sebagai pusat pengendali yang telah diisi 

program sebelumnya. 

3.1.1 Diagram Blok dan Prinsip Kerja Sistem 

 Diagram blok rangkaian  merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

perancangan peralatan elektronik, karena dalam diagram blok dapat diketahui 

prinsip kerja secara keseluruan dari rangkaian elektronik yang dibuat. Sehingga 

keseluruan blok dari alat yang dibuat dapat membentuk suatu sistem yang dapat 

difungsikan atau sistem yang bekerja sesuai dengan perancangan. Keseluruan dari 

diagram blok dari alat yang dibuat dapat dilihat pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Block Sistem 

Penjelasan cara kerja sistem diatas adalah: 

• Sumber listrik untuk Arduino diperoleh dari Catu Daya. 

• Sumber inputan dari sistem tersebut berasal dari sensor kapasitif yang mendeteksi 

terdapatnya cairan. 

• Kemudian Arduino akan memproses inputan dari sensor kapasitf yang telah 

ditempatkan pada tingkatan level air normal dan berbahaya. 

• Saat sensor kapasitif pada tingkatan level air normal tidak mendeteksi adanya 

cairan/air maka lampu indikator akan menyala hijau. 

• Saat sensor kapasitif pada tingkatan level air normal mendeteksi adanya cairan/air 

maka Arduino akan menghitung mundur selama 10 detik dan menyalakan lampu 

indikator menjadi kuning, kemudian jika waktu mencapai satu menit maka relay 

akan menyalakan mesin pompa mini dan menyedot air , tujuan tersebut agar 

menghindari mesin pompa menyala-mati secara tidak teratur akibat sensor 

kapasitif yang mendeteksi air ketika air dalam keaadaan tidak tenang. 
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• Kemudian jika sensor kapasitif pada tingkatan level air berbahaya telah mendeteksi 

air tetapi waktu pada sensor kapasitif tingkatan level air normal belum mencapai 

10 detik maka relay akan langsung menyalakan mesin pompa untuk menghindari 

terjadinya luapan air.  

3.2 Flowchart Sistem Secara Keseluruhan 

Dari seluruh perancangan baik hardwere dan softwere, maka prinsip kerja 

keseluruhan dari alat yang akan dibuat dapat ditunjukan pada flowchart Gambar 

3.2. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Keseluruhan Sistem 
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3.3  Instalasi Software  

Sebelum melakukan perancangan perangkat terlebih dahulu harus menginstall 

software arduino IDEpada laptop atau PC yang dapat di download secara gratis di 

situs resmi arduino.cc. Fungsi dari software arduino ini adalah untuk melakukan 

proses coding atau pemrograman dari sistem yang dibuat. Setelah melakukan 

pemrograman data akan dikirim melalui USB (Universal Serial Bus) yang 

terhubung laptop atau PC dengan arduino. Gambar 3.3 menunjukan tampilan dari 

software arduino IDE. 

 

Gambar 3.3 Tampilan software arduino 

3.4 Perancangan perangkat keras 

Pemilihan kebutuhan komponen pada perancangan sistem merupakan 

unsur yang sangat penting dan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:  

1. Menggunakan mikrokontroler arduino nano dengan platform Open Source 

sehingga untuk  pengembangannya dapat terus ditingkatkan.  

2. Menggunakan komponen-komponen yang tersedia di pasaran, sehingga harga 

murah dan mudah didapat.  
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3.4.1  Sensor Kapasitif 

Sensor yang digunakan dalam sistem “Prototipe deteksi banjir 

menggunakan Mikrokontroler Arduino dengan sensor Kapasitf” adalah: 

Merk  : XeMART 

Part Number  : SEND_NDLS-C1-NPN 

Output  : NPN (akan high jika mendeteksi cairan) 

Ukuran : Tampak samping (panjang : 1,3 cm, diameter : 2.4 cm) 

Operation voltage : 5-12 Volt DC 

Output Current : 300 mA 

Jarak Deteksi  : 10 mm / 1 cm 

Respone frequency : 0.5 Hz (dengan indicator lampu menyala pada sensor) 

Tempat Mendeteksi : Non Contact Liquid, bisa mendeteksi air dengan adanya 

lapisan pemisah (plastic, kayu dan kaca) antara air dan sensor. 

Gambar 3.4 Sensor Kapasitif Yang Digunakan dalam Sistem 
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3.5 Perancangan Sensor Kapasitif dengan Arduino 

Untuk menjalankan sensor Kapasitf dengan Arduino, yang bertujuan agar 

Arduino menerima inputan dari sensor Kapasitif yang mensensor terdapatnya 

cairan/air, maka dibutuhkan rangkain seperti gambar 3.5 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Arduino dengan Sensor Kapasitif 

 Keterangan : 

1. Sensor memiliki 3 kabel yang akan digunakan untuk membuat sistem “Prototipe 

deteksi banjir menggunakan Mikrokontroler Arduino dengan sensor Kapasitf”.  

2. Kabel berwarna coklat adalah VCC , VCC menunjukkan pin yang harus disambung 

ke tegangan positip 5V yang terdapat pada port power Arduino 

3. Kabel berwarna kuning adalah output dari sensor. Sensor akan memberikan output 

HIGH jika mendeteksi air/cairan. Untuk output sensor 1 disambungkan ke port 2 

pada Arduino, sedangkan output sensor 2 diletakkan pada port 3. 

4. Kabel berwarna biru adalah GND (ground) dari sensor.  
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3.6 Perancangan Arduino dengan Relay dan Mesin Pompa Mini 

Untuk menjalankan Arduino dengan relay dan mesin pompa mini, yang 

bertujuan agar mesin pompa dapat diatur oleh Arduino untuk menyala dan mati. 

Maka dibutuhkan rangkain seperti gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Arduino dengan Relay dan Mesin Pompa Mini 

3.7 Perancangan Arduino dengan Lampu LED 

 Untuk menjalankan Arduino dengan lampu LED, yang bertujuan agar 

Arduino dapat mengkontrol nyala lampu sesuai inputan yang diberikan oleh sensor 

Kapasitif. Maka dibutuhkan rangkain seperti pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Rangkaian Arduino dengan Lampu LED 
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Untuk menghitung resistor yang digunakan bisa menggunakan rumus 

sebagai berikut : R =(Vs-Vd) / I,  

R : Resistor 

I : Arus LED 

Vs : Tegangan Sumber 

Vd : Tegangan Kerja LED 

Setiap arus yang mengalir pada LED maksimal adalah 20mA, maka perlu 

digunakan resistor untuk menghambat arus. Tegangan kerja atau volt atau voltage 

yang jatuh  pada sebuah LED berbeda-beda, menurut warna LED yang digunkakan 

dalam system ini adalah sebagai berikut: 

 Merah : 1,8 V – 2,1 V 

 Kuning : 2,4 V 

 Hijau : 2,6 V 

Menghitung resistor yang digunakan setiap LED : 

LED Merah : 

R = (Vs-Vd)/I 

R = (5 volt – 1,8 volt) / 0,02 

R = 3,2/0.02 = 160 ohm 

LED Kuning : 

R = (Vs-Vd)/I 

R = (5 volt – 2,4 volt) / 0,02 

R = 2,6 / 0,02 = 130 ohm 

LED Hijau : 

R = (Vs-Vd)/I 

R = (5 volt – 2,6 volt) / 0,02 

R = 2,4 / 0,02 = 120 ohm 
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3.8 Rangkaian Keseluruhan Sistem 

 Untuk menunjukkan rangkaian keseluruhan dari rancangan yang telah 

dibuat dan dapat ditunjukan dalam Gambar 3.8. 

 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Keseluruhan 

 


