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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Blok Diagram Sistem 

Prototipe penetas telur otomatis menggunakan sensor DHT22 dan 

arduino nano secara garis besar memiliki fitur meyalakan lampu heater , 

kipas, dan motor pembalik berdasarkan output yang telah diproses oleh 

arduino nano dengan input yang bersal dari sensor DHT22. Keseluruan dari 

diagram blok prototipe penetas telur ini dari dilihat pada gambar 3.1 yang 

menunjukkan hubungan antara mikrokontroler dengan perangkat input dan 

output. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Sumber :Perancangan 

 

Sistem kerja dari prototipe ini  ialah ketika mikrokontroler menerima 

output dari sensor DHT 22, kemudian oleh mikrokontroler data-data tersebut 

diolah untuk disampaikan ke driver relay, motor servo dan LCD . Apabila 

telah sampai pada suhu dan kelembaban yang ditargetkan yaitu suhu 37,7 ° C 

sampai 39,4 ° C dan kelembaban 65 %, maka mikrokontroler akan langsung 

mengatur hidup matinya lampu  heater, kipas, dan motor servo  . 
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3.2  Analisa Kebutuhan  

Pada pembuatan prototipe penetas telur otomatis menggunakan sensor 

DHT 22 dan arduino nano ini membutuhkan beberapa perangkat keras, 

perangkat lunak dan alat pendukung lainya antara lain sebagai berikut : 

3.2.1 Perangkat Keras 

1. Arduino Nano 

Arduino berfungsi sebagai mikrokontroler pada prototipe ini 

yang mengendalikan proses kerja dan mengolah input beserta 

output sesuai dengan system yang dibutuhkan. 

2. Sensor DHT 22 

Sensor DHT 22 berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembaban. 

Sensor ini  tidak memerlukan    rangkaian    pengendali    sinyal    

dan    ADC    karena    menggunakan    cip mikro pengendali  

dengan  keluaran  sinyal  digital. 

3. LCD I2C 

LCD I2C adalah modul lcd yang dikendalikan secara serial 

sinkron dengan protokol I2C atau IIC (Inter Integrated Circuit) 

atau TWi (Two Wire Interface). LCD ini berukuran 16 x 2 

digunakan untuk menampilkan suhu dan kelembaban pada ruang 

penetasan. 

4. Relay 

Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk 

menggerakkan kontak saklar sehingga dengan tegangan listrik 

yang kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih 

tinggi. Dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5V dan 

50 mA mampu menggerakan armature relay yang berfungsi 

sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220V . 

5. Kipas 

Kipas berfungsi untuk melancarkan sirkulasi udara pada ruangan 

penetasan serta untuk mengatur tingkat kelembaban pada 

ruangan, kipas yang digunakan pada protipe ini adalah kipas 

dengan tegangan 9 VDC. 
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6. Lampu  

Lampu berfungsi sebagai pemanas atau heater pada ruangan 

penetasan. Lampu yang digunakan pada prototype ini adalah 

lampu pijar 40 Watt 220 VAC. 

7. Motor Servo SG 90 

Motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem 

closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada 

motor servo posisi putaran sumbu (axis) dari motor akan 

diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam 

motor servo.  

8. Papan akrilik 

Papan akrilik digunakan untuk membuat box inkubator dan 

mekanik prototipe penetas telur. 

3.2.2 Perangkat Lunak atau Software 

1. Arduino IDE 

Software yang disediakan dalam penulisan listing program yang 

telah disediakan oleh developer arduino. Pada perancangan 

perangkat lunak akan menggunakan software arduino IDE 

digunakan untuk menuliskan listing program dan menyimpannya 

dengan file yang berekstensi .pde, Arduino IDE sebagai media 

yang digunakan untuk mengunggah program dalam sebuah 

mikrokontroler, sehingga mikrokontroler dapat bekerja sesuai 

dengan apa yang telah diperintahkan. 

2. Fritzing  

Fritzing digunakan untuk menggambar skema pengkabelan atau 

wiring arduino beserta komponen input dan output yang 

terhubung. 

3.2.3 Alat - alat Pendukung 

1. Solder 

Solder digunakan untuk mematri dan menyambung kabel atau 

komponen – komponen elektronika pada prototipe ini. 
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2. Cutter  

Cutter digunakan untuk memotong akrilik menjadi bagian – 

bagian box inkubator dan mekanik. 

3. Multimeter  

Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan , arus dan 

hambatan . Multimeter menggunakan dua kabel probe yang 

digunakan untuk menghubungkan multimeter dengan test point 

yang akan diukur nilainya. 

4. Komputer atau Laptop  

Untuk melakukan proses pemrograman pada board arduino 

diperlukan computer yang berisi software arduino IDE dan driver 

arduino beserta software fritzing yang berfungsi untuk 

menggambar skema. 

5. Obeng  

Obeng digunakan untuk mengencangakan atau melepas sekrup 

maupun baut yang terdapat pada prototipe penetas telur. 

6. Gunting  

Untuk memotong kabel yang akan disambungkan atau 

menghubungkan perangkat listrik satu dengan yang lainnya. 

7. Timah soder 

Timah solder adalah logam yang berfungsi untuk merekatkan 

komponen yang akan disolder. 

  

3.3  Perancangan Perangkat Keras 

Dalam perancangan perangkat keras prototipe penetas telur ini penulis 

mempertimbangkan beberapa hal antara lain : 

a. Menggunakan mikrokontroler arduino nano dengan platform open 

source sehingga pengembangan dapat terus dilakukan. 

b. Menggunakan komponen - komponen yang murah dan mudah 

didapatkan di pasaran. 

c. Rangkain yang dapat disesuiakan dengan dimensi ruangan 

penetasan yang berbeda beda ukuran.  
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3.3.1 Perancangan Arduino Nano dengan Sensor DHT22 

Sensor DHT 22 memiliki rentang pengukuran suhu - 40 sampai 

80℃ dengan resolusi 0.1℃ dan rentang  pengukuran kelembaban 0 

sampai 100% RH. Sensor ini menggunakan tegangan 5 VDC dan ouput 

sensor yang dihubungkan dengan arduino nano pada pin D10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Perancangan Arduino Nano dengan Sensor DHT22 

Sumber :Perancangan 

 

3.3.3 Perancangan Arduino Nano dengan LCD dan Modul I2C 

LCD pada prototipe ini berfungsi untuk menampilkan suhu dan 

kelembaban pada ruang penetasan. Modul LCD pada umumnya 

dikendalikan secara pararel baik untuk jalur data maupun kontrolnya 

sehingga akan memakan banyak pin di sisi kontroler.Setidaknya 

dibutuhkan 6 atau 7 pin untuk mengendalikan sebuah modul LCD.oleh 

karena itu perlu mengubah jalur kendali LCD  dari paralel ,ke serial 

(I2C) menggunakan modul I2C converter, sehingga hanya diperlukan 2 

pin dari mikrokontroler untuk dapat berkomunikasi dengan LCD yaitu 

jalur SDA(Seial Data) dan SCL ( Serial Clock). Pada rangkaian ini SDA 

terhubung pada pin A4 dan SCL terhubung pada pin A5 arduino. 
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Gambar 3.3 Perancangan Arduino Nano dengan LCD dan Modul I2C 

Sumber :Perancangan 

 

3.3.4  Perancangan Arduino Nano dengan Lampu dan Kipas 

Pada protipe ini lampu digunakan sebagai heater atau pemanas 

ruanagan penetasan. Lampu yang digunakan adalah lampu pijar dengan 

daya 5 Watt 220 VAC dimana dikendalikan oleh relay yang terhubung 

dengan sumber listrik 220 VAC dimana input relay untuk lampu ini 

terhubung dengan arduino nano pada pin D8. Kipas digunakan untuk 

mengurangi kelembaban pada ruanagan penetasan. Kipas yang 

digunakan adalah kipas DC dimana dikendalikan oleh relay yang 

terhubung dengan sumber listrik 9 VDC dimana input relay untuk kipas 

ini terhubung dengan arduino nano pada pin D7. 
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Gambar 3.4 Perancangan Arduino Nano dengan Lampu dan Kipas 

Sumber :Perancangan 

 

3.3.5 Perancangan Arduino Nano dengan Motor Servo  

Pada prototipe penetas telur ini servo digunakan untuk membalik 

rak telu pada sudut teretentu. Servo berfungsi untuk memutar rak telur 

atau hatcher sebesar 30 °  , dan selang beberapa waktu yang telah 

ditentukan motor membalik kembali rak telur pada posisi semula, Motor 

servo pada prototipe ini menggunakan tegangan 5 VDC dan 

dikendalikan arduino nano pada pin D10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Perancangan Arduino Nano dengan Kipas dan Motor Pembalik 

Sumber :Perancangan 
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3.3.6 Perancangan Keseluruhan Perangkat Keras 

Dalam hal perancangan perangkat keras secara keseluruhan 

penulis membuat rangkaian mulai dari sensor DHT 22, arduino nano, 

LCD I2C , relay , motor servo , lampu heater, kipas, dan motor servo. 

Perancangan perangkat keras keseluruhan ditunjukan pada gambar  3.6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Perancangan Keseluruhan Perangkat Keras 

Sumber :Perancangan  

3.4  Perancangan Program  

Dalam perancangan program diawali dengan pembuatan flowchart 

terlebih dahulu. Flowchart program prototipe penetas telur menggunakan 

sensor DHT 22 dan arduino nano ini seperti yang ditunjukkan pada       

gambar 3.8 . 
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Gambar 3.8 Flowchart Proses Kerja Prototipe Penetas Telur Otomatis 

Sumber :Perancangan 

 

Tahapan selanjutnya setelah pembuatan flowchart adalah  

pemrograman dengan menggunakan arduino IDE. Chip ATmega 328 yang 

terdapat pada arduino nano telah diisi program awal yang sering disebut 

bootloader. Bootloader tersebut yang bertugas untuk memudahkan 

melakukan pemrograman lebih sederhana menggunakan Arduino Software, 

tanpa harus menggunakan tambahan hardware lain.Di samping itu dalam 

arduino software sudah diberikan banyak contoh program yang         
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berkaitan dengan pembuatan prototipe ini. Pemrograman pada board arduino 

nano meliputi beberapa bagian diantaranya sensor sebagai input masukan, 

processing sinyal masukan sensor untuk dioalah sesuai dengan logika kerja 

dari system, dan output berupa perintah untuk menyalakan atau mematikan 

lampu heater , kipas, motor pembalik, serta tampilan pada LCD 16x2.  

Arduino IDE adalah software yang disediakan dalam penulisan listing 

program yang telah disediakan oleh developer Arduino. Pada perancangan 

perangkat lunak akan menggunakan software ArduinoIDE digunakan untuk 

menuliskan listing program dan menyimpannya dengan file yang berekstensi 

.pde, Arduino IDE sebagai media yang digunakan untuk mengunggah 

program dalam sebuah mikrokontroler, sehingga mikrokontroler dapat 

bekerja sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Adapun langkah-langkah 

untuk menuliskan program adalah sebagai berikut : 

a. Membuka aplikasi Arduino IDE.  

b. Menuliskan kode program berdasarkan alur kerja atau flowchart 

yang telah dibuat sebelumnya.  

c. Menyimpan program yang telah dibuat ke dalam folder.  

d. Menjalankan Sketch  ( Verify / Compile ) dengan cara mengklik 

Verify atau dari menu sketch pilih Verify / Compile bisa juga 

dengan shortcut Ctrl + R. Apabila verify sukses akan terdapat 

tulisan Done Compilling. 

3. 5 Pengkabelan atau Wiring 

Pada tahapan pengkabelan atau wiring ini dilakukan penyambungan 

komponenen komponen listrik yang meliputi Arduino Nano, sensor DHT 22 , 

LCD I2C , relay, motor servo , kipas dan lampu . Perangkaian komponen – 

kompnen listrik dirangkai sesuai dengan perancangan yang telah dibuat 

sebelumnya. Langkah selanjutnya setelah rangakaian selesai dibuat adalah 

memasang dalam box agar terlihat lebih rapi. 

3.6 Perancangan Mekanik 

Pada tahap pembuatan box inkubator maupun mekanik  dibutuhkan 

beberapa bahan dan alat yaitu papan akrilik, cutter ,penggaris, lem G sebagai 
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perekat. Langkah – langkah  dalam pembuatan box inkubator dan mekanik 

sebagai berikut :  

a. Menggambar skema mekanik pada akrilik sesuai dengan ukuran .  

b. Pola yang telah digambar pada papan akrilik untuk selanjutnya 

dipotong menggunakan cutter. 

c. Potongan - potongan akrilik yang telah sesuai dengan pola di 

rekatkan menggunakan lem G. Penyesuaian mekanik dan 

perangkat elektronik dilakukan agar mekanik bekerja dengan baik 

dan efisisen. 

d. Setelah tersususn dengan rapi langkah selanjutnya adalah 

memasangkan perangkat listrik dengan mekanik yang telah dibuat.  

3.7 Skema Box Inkubator dan Mekanik 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Box Inkubator dan mekanik tampak samping 

Sumber :Perancangan 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Box Inkubator dan mekanik tampak depan 

Sumber :Perancangan 

Pada tahap pembuatan  inkubator dan mekanik berikut spesifikasi yang 

ada pada prototipe penetas telur otomatis menggunakan sensor DHT 22 dan 

arduino nano : 
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a. Inkubator terbuat dari akrilik bening dengan ukuran 30 x 20 x 22

cm.

b. Lampu berfungsi sebagai heater atau pemanas.

c. Motor pembalik untuk membalik posisi rak telur sebesar 30 ° dan

mengembalikan ke posisi semuala setelah selang beberapa waktu

yang telah ditentukan.

d. LCD berfungsi untuk menampilkan suhu dan kelembaban pada

ruangan  inkubator.

e. Kipas berfungsi untuk mengendalikan kelembaban pada ruangan

inkubator.

f. Sensor DHT 22 sebagai sensor suhu dan kelembaban.


