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BAB III 

PEMBUATAN PERALATAN 

Perancangan proyek akhir ini mempunyai beberapa langkah yaitu analisis 

kebutuhan, perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak.  

3.1 Analisis Kebutuhan  

“Alat Pemberi Makan Kucing Otomatis Berbasis  Mikrokontroler Arduino 

UNO” secara garis besar memiliki fitur untuk membuka  dan menutup tempat 

pakan kucing secara otomatis dan juga dapat ditentukan  pengaturan waktunya 

oleh pengguna. Dalam fitur ini menggunakan IC  mikrokontroler Arduino UNO 

sebagai pusat pengendalian yang telah diisi  program sebelumnya.   

Secara garis besar alat pemberi makan ini memiliki satu jenis  pengaturan 

antara lain dengan cara manual. Pada pengaturan manual  pengguna menggunakan 

software Arduino IDE untuk mengatur waktu yang akan ditentukan oleh 

pengguna.  

 

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 dalam Gambar 3.1 . 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Sumber : Perancangan 

 

Secara garis besar cara kerja sistem dalam Gambar 3.1 adalah : 

 Input perintah yang dilakukan ialah input manual menggunakan perangkat 

lunak yaitu Arduino IDE 

 Inputkan waktu / jam sesuai kebutuhan makan kucing yaitu 3 kali dalam 

sehari pada jam 07.00, 13.00, dan 16.00  

 Setelah data diupload ke board arduino, kemudian mikrokontroler akan 

menggerakkan motor servo untuk membukapintu wadah sesuai waktu 

yang telah ditentukan oleh pengguna. 

 Photodioda digunakan sebagai sensor apabila wadah pakan masih penuh 

maka servo akan tetap tertutup. 
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3.2 Instalasi Software  

Sebelum melakukan perancangan perangkat  terlebih dahulu harus 

menginstall software arduino IDE pada laptop atau PC. Software ini dapat di 

download secara gratis pada situs resmi arduino.cc. Fungsi dari software 

arduinoIDE ini adalah untuk melakukan proses coding atau pemrograman dari 

sistem yang akan dibuat. Setelah melakukan pemrograman data akan di upload 

kedalam board Arduino melalui USB (Universal Serial Bus) yang terhubung 

laptop atau PC.  Software arduino IDE ditunjukan dalam Gambar  3.2. 

 

 

Gambar 3.2 : Software Arduino IDE 

Sumber : Perancangan 
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3.3  Perancangan Perangkat Keras 

Dalam pemilihan komponen pada sistem-sistem ini maka sangatlah 

penting untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini : 

1. Menggunakan Mikrokontroler Arduino UNO dengan platform Open 

Source sehingga untuk pengembangannya dapat terus ditingkatkan 

2. Menggunakan komponen-komponen yang tersedia di pasaran, 

sehingga harga murah dan mudah didapat 

3. Rangkaian yang sederhana sehingga mudah untuk dilakukan 

penambahan untuk pengembangan lebih lanjut 

 

3.3.1 Perancangan RTC dengan Arduino 

Untuk dapat menyimpan maupun menghitung waktu maka diperlukan 

rangkaian RTC  dengan mikrokontroler. Dengan demikian module RTC dapat 

difungsikan sebagai penghitung waktu mulai dari detik, menit, jam, tanggal, 

bulan, dan tahun . Adapun perancangan rangkaian RTC dengan mikrokontroler 

ditunjukan dalam Gambar 3.3 . 

 

 

Gambar 3.3 : Rangkaian Arduino dengan RTC 

Sumber : Perancangan 

Keterangan :  M = Kabel Merah (Pin Arduino 5v – Pin RTC 5v) 

  H = Kabel Hitam (Pin Arduino GND – Pin RTC GND) 

  K = Kabel Kuning (Pin Arduino A4 – Pin RTC SDA) 

  HJ = Kabel Hijau (Pin Arduino A5 – Pin RTC SCL) 
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3.3.2 Sourcecode RTC 

Adapun sourcecode rangkaian RTC dengan mikrokontroler ditunjukan 

dalam Gambar 3.4 . 

void setDS3231time(byte detik, byte menit, byte jam, byte hari, byte 

tanggal, byte bulan, byte tahun) 
{ 

  Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); 
  Wire.write(0);  Wire.write(decToBcd(detik)); // detik 
  Wire.write(decToBcd(menit)); // menit 

  Wire.write(decToBcd(jam)); // jam 
    Wire.endTransmission(); 

} 
void readDS3231time(byte *detik, 
byte *menit, 

byte *jam) 
{ 

  Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); 
  Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h 
  Wire.endTransmission(); 

  Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7); 
  *detik = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); 

  *menit = bcdToDec(Wire.read()); 
  *jam = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); 

  } 

 

Gambar 3.4 : Sourcode Arduino dengan RTC 

Sumber : Perancangan 
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3.3.3 Perancangan Motor Servo dengan Arduino 

Untuk dapat mengendalikan arah putaran motor dalam membuka dan 

menutup pintu wadah, maka diperlukan rangkaian motor servo dengan 

mikrokontroler. Dengan demikian motor servo dapat dapat digunakan 2 arah yang 

mana fungsinya dapat membuka dan menutup pintu wadah. Jadi Semua perintah 

untuk membuka dan menutup pintu wadah dikendalikan oleh mikrokontroler. 

Adapun perancangan rangkaian motor servo dengan mikrokontroler ditunjukan 

dalam Gambar 3.5 . 

 

 

Gambar 3.5 : Rangkaian Arduino dengan Motor Servo 

Sumber : Perancangan 

 

Keterangan :  M = Kabel Merah (Pin Arduino 5v – Mini Servo) 

  H = Kabel Hitam (Pin Arduino GND – Mini Servo) 

  K = Kabel Kuning (Pin 9 – Mini Servo) 
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Berikut adalah Tabel Kontrol Sistem yang telah dibuat oleh penulis. Tabel 

Kontrol Sistem ditunjukkan dalam Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 : Tabel Kontrol Motor Servo 

NO M H K Kondisi Ket. 

1. 0 0 0 Berhenti Stop 

2. 0 0 1 Bergerak Maju 

3. 1 0 0 Bergerak Mundur 

 

3.3.4 Sourcecode Motor Servo 

Adapun sourcecode Motor Servo dengan mikrokontroler ditunjukan dalam 

Gambar 3.6 . 

void servo(){ 

  // start dari 0 derajat sampai 180 derajat  

 for(pos = 0; pos < 60; pos += 1)   

 delay(15); 

 // start dari 180 derajat ke 0 derajat  

 for(pos = 60; pos>=0; pos-=1)   

 { 

  // memberitahu servo untuk pergi ke posisi  'pos'                                 

  myservo.write(pos);                  

  delay(45);                         

 } 

} 

 

Gambar 3.6 : Sourcecode Motor Servo 

Sumber : Perancangan 
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3.3.5 Perancangan Photodioda dengan Arduino 

Untuk dapat mengontrol agar pakan tidak tumpah diperlukan photodiode 

senagai sensor pada wadah yang dihubungkan dengan mikrokontroler. Dengan 

demikian sensor photodioda dapat difungsikan sebagai control wadah pakan. 

Adapun perancangan rangkaian Photodioda dengan mikrokontroler ditunjukan 

dalam Gambar 3.7 . 

 

 

Gambar 3.7 Rangkaian Arduino Dengan Photodioda 

Sumber : Perancangan 

Keterangan :  M = Kabel Merah (Pin Arduino 5v – Photodioda) 

  H = Kabel Hitam (Pin Arduino GND – Photodioda) 

  K = Kabel Kuning (Analog A1 – Photodioda) 
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3.4 Rangkaian Keseluruhan 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Secara Keseluruhan 

Sumber : Perancangan 
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3.5 Pembuatan Box 

Perencanaan ukuran box rangkaian sebagai berikut tinggi 30 cm dan lebar 

12 cm. Pembuatan box ini keseluruhan  terbuat dari akrilik. Box ini digunakan 

untuk tempat meletakan rangkaian catu daya dan rangkain mikrokontroller. Pada 

box ini juga terdapat  beberapa bagian, yaitu  pada bagian depan diberi sebuah 

wadah pakan kecil berukuran lebar 12 cm dan tinggi 5 cm, pintu otomatis. Pada 

bagian dalam terdapat rangkaian-rangkaian elektronik seperti yang disebutkan 

diatas. Proses pembuatan box terdiri dari pembuatan desain akrilik, pemotongan 

akrilik, pengeboran, penggabungan dan pengeleman. Dari proses perencanaan 

ukuran sebelumnya didapatkan hasil bentuk box seperti dalam Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 : Sketsa Rancang Bangun Box Alat 

Sumber : Perancangan 
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3.6 Flowchart Sistem Secara Keseluruhan 

Setelah perancangan dari hardware dan software, maka alur kerja 

keseluruhan dari alat ditunjukan dalam Gambar 3.10. 

Gambar 3.10 : Flowchart Pemberi Pakan Otomatis 

Sumber : Perancangan 




