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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 Pada bab ini akan membahas mengenai perancangan sistem. Pada 

perancangan ini akan diimplementasikan konsep dan teori dasar yang telah dibahas 

sebelumnya, sehingga tujuan dari perencanaan dapat tercapai dengan baik. Sistem 

yang akan dirancang dibagi menjadi beberapa tahap yaitu perancangan sensor, 

perancangan beban dan perancangan mekanik. 

 Sebelum merancang alat, sebaiknya kita membuat blok diagram dari 

keseluruhan sistem agar mempermudah dalam pengerjaannya. Adapun blok 

diagram pada perancangan sistem, seperti di bawah ini. 

 

Gambar 3. 1 Diagram Blok Sistem 

 Dari gambar 3.1 mengilustrasikan blok diagram sistem kendali yang terdiri 

dari raspberry pi 3, relay, pompa air, sensor suhu DS18B20, sensor kelembaban 

media tanam YL-69, LCD 16x2 dan telegram. Deskripsi kerja dari blok diagram 

diatas adalah sebagai berikut.  

1. YL-69 adalah sensor kelembaban media tanam yang menggunakan sinyal 

analog sebagai data dari pembacaan sensor. Pada perangkat raspberry pi 

tidak meliki pinout yang dapat membaca sinyal analog. Sehingga 

dibutuhkan ic yang dapat mengkonversi sinyal analog kedalam sinyal 
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digital. Sehingga IC yang digunakan untuk mengkonversi sinyal analog 

adalah IC MCP3008. 

2. DS18b20 adalah sensor digital yang dapat membaca suhu. Sensor ini 

dijadikan masukkan pada raspberry pi sehingga pengguna dapat 

mengetahui kondisi suhu pada kotak tanam lewat aplikasi telegram 

messenger.  

3. Kamera USB berfungsi sebagai media pemantau tauge dalam bentul visual. 

Gambar yang diambil di dalam kotak tanam kemudian gambar itu dikirim 

ke pengguna lewat aplikasi telegram messeger. 

4. LCD 16x2 adalah sebuah media untuk menampilkan nilai dari kelembaban 

dan suhu di kotak media tanam tauge. Penggunaan LCD tersebut dibantu 

dengan modul I2C sehingga penggunakan kabel yang terhubung ke 

raspberry pi bisa diminimalisir. 

5. Pompa digunakan untuk mengalirkan air ke kotak media tanam tauge. 

Pompa di hidupkan dan di matikan dibantu dengan modul relay yang 

terhubung ke raspberry pi. 

6. Bot telegram berfungsi untuk mengontol dan memantau kondisi 

kelembaban, suhu dan visual pada kotak media tanam tauge lewat pesan 

singkat. 

 Pada perancangan alat ini dibutuhkan perancangan perangkat lunak yang 

terdiri dari pembacaan sensor suhu, sensor kelembaban, kontrol pompa, telegram 

dan kamera. Proses kerja sistem secara keseluruhan dipaparkan dalam bentuk 

diagram alur pada gambar flowchart di bawah ini  
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 Berdasarkan gambar flowchart, sistem membaca kondisi kelembaban dan 

suhu yang data tersebut disimpan pada variabel temp dan hum. Kemudian sistem 

melakukan penyeleksian terhadapt nilai hum apakah sudah sesuai dengan ketentuan 

klasifikasi kelembaban, nilai masuk dalam klasifikasi maka penyiraman akan 

dilakukan sesuai klasifikasi kelembaban. 

Gambar 3. 2 Flowchart Sistem Kerja 
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3.1 Raspberry Pi 

 Proses instalasi Raspberry Pi menggunakan operasi sistem yang dinamai 

raspbian OS. Raspbian os diinstall pada perangkat microSD melalui aplikasi 

Windisk32. Raspberry pi terdapat 40 pin  dan yang digunakan untuk basis data ada 

8 pin. Pin yang digunakan untuk penelitian ini ditunjukkan pada tabel 3.1 di bawah 

ini.  

Tabel 3. 1 Pin Raspberry Pi 

Perangkat Pin Nama 

YL-69 

19 SPI_MOSI 

21 SPI_MISO 

23 SPI_CLK 

24 SPI_CE0_N 

DS18b20 7 GPIO_GCLK 

Relay 11 GPIO_GEN0 

LCD 16x2 
3 SDA1 , I2C 

5 SCL1, I2C 

  

Berdasarkan tabel 3.1 di atas penulis menempatkan pin data pada sensor suhu 

ds18b20 di pin 7 pada raspberry pi, sensor kelembaban YL-69 di pin 19, 21, 23 dan 

24 pada raspberry pi, relay akan dihubungkan ke pin 11 pada raspberry pi, lcd akan 

dihubungkan ke pin 3 dan 5 pada raspberry pi. 

 Tabel 3. 2 Klasifikasi Kelembaban 

 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan tabel 3.2 di atas kelembaban dikelompokkan menjadi 5 kelompok. 

Pengklasifikasian ini berguna untuk menentukan aksi akuator dalam menstabilkan 

kelembaban media tanam tauge. 

Tipe Batas Kelembaban Keterangan 

A 85 - 100 %   Sangat Layak 

B 70 – 84,99 %  Layak 

C 55 – 69,99 %  Cukup Layak 

D 40 – 54,99 %  Kurang Layak 

E 25 – 39,99 % Tidak Layak 
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3.2 Sensor 

 Pada perancangan sistem ini dibutuhkan dua sensor antara lain sensor suhu 

ds18b20 yang berfungsi sebagai pembaca kondisi suhu di dalam kotak dan sensor 

kelembaban yl-69 yang berfungsi untuk membaca kelembaban air pada media 

tanam.  

3.2.1 Sensor Kelembaban YL-69 

 Pada perancangan sensor kelembaban digunakan sensor YL-69 dan 

MCP3008 sebagai media konversi data dari data analog menjadi data digital. Ini 

dikarenakan pada pin GPIO Raspberry tidak memiliki pin khusus untuk data 

analog. Rancangan skematik pada sensor ini dijelaskan pada gambar 3.3 di bawah 

ini. 

 

Gambar 3. 3 Koneksi Sensor Kelembaban YL-69 dengan Raspberry Pi 3 

 Sensor kelembaban terhubung dengan raspberry pi 3 pin 19 (SPI_MOSI) 

adalah pin yang berfungsi sebagai penerima data, 21 (SPI_MISO) pin yang 

berfungsi sebagai pengirim data, kedua pin tersebut sebagai media komunikasi 

antara IC MCP3008 dengan raspberry pi sehingga dibutuhkan sebuah sinkronisasi. 

Sinkronisasi didapatkan pada pin 23 (SPI_CLK) dan 24 (SPI_CE0_N) sebagai pin 

serial peripheral interface (SPI). Sensor ini berfungsi sebagai pengontrol 

kelembaban media tanam kain flanel pada tanaman tauge, ketika sensor membaca 

kondisi kelembaban kain flanel berada di bawah set point maka dengan langsung 
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data tersebut dibaca oleh raspberry pi melalui pin 21 untuk inputan ke pompa air 

agar menghidupkan pompa hingga akhirnya menyiram tanaman. 

 Rancangan program untuk sensor kelembaban dan MCP3008 ini adalah 

sebagai berikut: 

import Adafruit_GPIO.SPI as SPI 

import Adafruit_MCP3008 

def read_hum(): 

  values = mcp.read_adc(0) 

  persentase = abs(((values-1023)/float(370-1023))*100) 

  persentase = str(round(persentase, 2)) 

  return persentase 

 Berdasarkan listing program di atas pada baris pertama dan kedua adalah 

library untuk penggunaan SPI dan IC MCP3008 pada raspberry pi. Program di atas 

menggunakan fungsi pada sistem program python dengan nama fungsi read_hum. 

Pada fungsi ini program membaca nilai dari pin 0 pada IC MCP3008 ini ditandai 

dengan script mcp.read_adc(0). Pada sensor yl-69 didapatkan nilai saat kelembaban 

mencapai 100% didapat nilai dari sensor sebesar 450 sedangkan saat sensor kering 

didapat nilai 1023. Kemudian dari nilai tersebut dikalkulasi untuk menentukan nilai 

kelembaban dengan persamaan rumus 1. 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟−1023

370−1023
| 𝑥 100%....................... (1) 

 

3.2.2 Sensor Suhu DS18b20 

 Sensor suhu ds18b20 adalah sebuah sensor digital yang memiliki 3 pin. Pin 

pertama sebagai grounding, pin kedua sebagai data dan pin ketiga sebagai catu 

daya. Adapun rangkaian skematik sensor suhu terhadap raspberry pi dijelaskan 

pada gambar 3.4 di bawah ini. 



 

23 
  

 

Gambar 3. 4  Koneksi Sensor Suhu Ds18b20 dengan Raspberry Pi 3 

 Sensor suhu ds18b20 terhubung dengan raspberry pi 3 melalui pin 7 

(GPIO_GCLK). Sensor ini berfungsi sebagai memantau suhu di dalam kotak dan 

mengirim datanya ke lcd 16x2 agar pengguna bisa melihat kondisi terkini dari suhu 

di dalam kotak tersebut dan juga dapat mengirim datanya ke telegram apabila 

pengguna meminta kondisi terkini dari suhu di dalam kotak. Adapun listing 

program yang digunakan untuk membaca sensor suhu adalah sebagai berikut : 

def read_temp_raw(): 

         f = open(device_file, 'r') 

         lines = f.readlines() 

         f.close() 

         return lines 

def read_temp_c(): 

 lines = read_temp_raw() 

 while lines[0].strip()[-3:] != 'YES': 

  time.sleep(0.2) 

  lines = read_temp_raw() 

 equals_pos = lines[1].find('t=') 

 if equals_pos != -1: 

        temp_string = lines[1][equals_pos+2:] 

 temp_c = int(temp_string) / 1000.0 
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         temp_c = str(round(temp_c, 1)) 

        return temp_c 

 Berdasarkan listing program di atas program membaca nilai dari folder di 

direktory /sys/bus/w1/devices/28-000006637696 yang kemudian nilai ini disimpan 

sebagai nila suhu. 

 

3.2.3 Kamera USB 

 Pada perancangan kamera dibutuhkan kamera usb. Kamera ini terhubung ke 

raspberry menggunakan kabel Universal Serial Bus (USB). Rangkaian skematik 

pada kamera ke raspberry dijelaskan pada gambar 3.5 di bawah ini.  

 

Gambar 3. 5 Koneksi Kamera USB dengan Raspberry Pi 3 

Kamera USB terhubung dengan raspberry pi 3 dengan jalur khusus yaitu pada 

port USB. Kamera ini berfungsi sebagai pemantau pertumbuhan tanaman tauge di 

dalam kotak. Ketika kita ingin melihat kondisi terkini dari tanaman tauge maka 

kamera ini akan mengambil gambar dan mengirim ke pengguna melalui aplikasi 

telegram. Listing program yang digunakan untuk mengakses kamera usb adalah 

sebagai berikut. 

import os 

os.system("fswebcam -d /dev/video0 --resolution 640x480 image.jpg &")  

 Berdasarkan listing program di atas program mengunakan library os yang 

berfungsi untuk menjalankan perintah bash pada program python. Kemudian ada 

baris kedua program python menjalankan perintah bash untuk menjalankan aplikasi 

fswebcam dengan lokasi kamera berada pada direktori /dev/video dengan resolusi 

640x480 dan pemberian nama foto dengan nama image.jpg. 
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3.3 Beban 

 Pada perancangan ini dibutuhkan 3 perangkat untuk mendukung penelitian 

ini. Pompa sebagai pengatur peyiraman, LCD 16x2 sebagai media keluaran dan 

telegram sebagai media komunikasi antara raspberry dan pengguna. Ketiga 

perangkat tersebut akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini. 

3.3.1 Pompa Air 

 Pada perancangan pompa dibutuhkan sebuah modul relay sebagai media 

saklar. Rancangan pompa air dan modul relay akan dijelaskan pada gambar 3.6 di 

bawah ini.  

 

Gambar 3. 6 Koneksi Pompa Air dan Relay dengan Raspberry Pi 3 

 Pada jaringan listrik, pompa air dipasangi relay yang akan dihubungkan ke 

raspberry pi 3. Pin 11 berfungsi sebagai pin output untuk memberikan sinyal mati 

dan hidup ke perangkat relay. Yang diperuntukkan untuk menghidupkan dan 

mematikan pompa air. Pin COM pada modul relay akan dihubungkan ke jaringan 

ac negatif kemudian pin NC pada relay akan dihubungkan ke pompa. Relay ini 

terhubung dengan raspberry pi 3 melalui pin 11.  

 Listing program yang dibutuhkan untuk menyalakan dan menghidupkan 

pompa adalah sebgai berikut. 

 

import time 

import Rpi.GPIO as GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 
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def pompa(): 

          GPIO.output(11,GPIO.HIGH) 

  time.sleep(2) 

  GPIO.output(11,GPIO.LOW) 

 

 Berdasarkan listing program di atas program menggunakan library time 

untuk menggunakan fungsi delay dan library Rpi.GPIO untuk menggunakan fungsi 

pada pin GPIO pada raspberry pi. Program kemudian menentukan skema 

pemilihan pin dengan script program GPIO.setmode(GPIO.BOARD) ini berarti 

skema pemilihan pin berdasarkan urutan pin di perangkat keras. Setelah itu program 

menentukan pin 11 sebagai pin output sesuai script GPIO.setup(11,GPIO.HIGH) 

dan terakhir tinggal pemilihan nilai yang dikeluarkan pada pin 11 apakah mati atau 

hidup. Saat menghidupakan pin 11 script yang digunakan  

GPIO.output(11,GPIO.HIGH) sedangkan saat pin 11 dimatikan perintah yang 

digunakan adalah GPIO.output(11,GPIO.LOW). 

 

3.3.2 LCD 16x2 

Pada perancangan LCD 16x2  dibutuhkan sebuah modul I2C. Modul ini 

adalah modul komunikasi dua arah. 

 

Gambar 3. 7 Koneksi LCD 16x2 dengan Raspberry Pi 3 
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 LCD 16x2 akan terhubung dengan raspberry pi 3 melalui pin 2 (SDA) 

berfungsi sebagai jalur komunikasi serial dan pin 5 (SCL) sebagai sinkronikasi dari 

komunikasi serial. LCD ini berfungsi untuk menampilkan kondisi terkini suhu dan 

kelembaban di dalam kotak. Listing program untuk menampilkan  karakter adalah 

sebagai berikut. 

 

import I2C_LCD_driver 

mylcd = I2C_LCD_driver.lcd() 

mylcd.lcd_display_string("Temp: " 1) 

mylcd.lcd_display_string("Hum : " 2) 

 

 Berdasarkan listing program di atas, program menggunakan library 

I2C_LCD_driver yang berfungsi sebagai pembaca dari LCD. Kemudian pemberian 

variabel mylcd untuk perintah I2C_LCD_driver.lcd(). Setelah itu mengisi karakter 

berupa “Temp” pada baris kesatu dan karakter “Hum” pada baris kedua. 

 

3.3.3 Perancangan Perangkat Lunak Komunikasi Telegram 

 Pada perancangan ini komunikasi pada aplikasi telegram berfungsi sebagai 

komunikasi pengguna dengan sistem (smart garden). Perancagan bot telegram 

dibutuhkan nomor bot yang didapatkan dengan mendaftarkan di bot_father. 

Sehingga didapatkan id pengguna seperti dibawah ini. 

 Listing program untuk komunikasi raspberry dengan telegram sebagai 

berikut: 

Import telepot 

Bot=telepot.Bot('724016941:AAE3KywKAxbjfFv_ELOA1A62xAb52XYu

vWc') 

chat_id1 = 784444292 

def handle(msg): 

 command = msg['text'] 

     print('Got command: %s' % command) 

     if command == 'Pompa' or command == 'pompa': 

         pompa() 
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 elif command =='Foto' or command == 'foto': 

  os.system("python send.py &") 

 elif command =='Status' or command == 'status': 

  sql = "select * from data order by no desc limit 1" 

  cursor.execute(sql) 

  results = cursor.fetchall() 

  for row in results: 

   suhu = row[1] 

   kelembaban = row[2] 

  text= "Suhu {0:0.1f} C\nKelembaban {1:0.1f} 

%".format(suhu, kelembaban) 

  bot.sendMessage(chat_id, text) 

 elif command =='On' or command == 'on': 

  os.system("python execute.py & echo $! > pid") 

 elif command =='Off' or command == 'off': 

  bot.sendMessage(chat_id, "Sistem Berhenti") 

  os.system("kill -9 $(head -n 1 pid)") 

bot.message_loop(handle) 

 

 Pada perancangan perangkat telegram digunakan library telepot untuk 

mengakses aplikasi telegram pada python. Kemudian mendaftakan id bot yang 

didapatkan pada saat mendaftar bot_father di aplikasi telegram sehingga didapat 

idnya sebagai berikut '724016941:AAE3KywKAxbjfFv_ELOA1A62xAb52XyuvW’. 

Kemudian mendapatkan chat_id yang didapatkan dari id bot tersebut. Kemudian 

perintah mengirim pesan dengan script bot.sendMessage(chat_id, “test telegram”). 

 

3.4 Perancangan Mekanik 

 Dalam pemilihan pembuatan mekanik juga berpengaruh dengan hasilnya. 

Penulis memilih kotak plastik untuk pembuatan kotak dan juga raspberry pi 3 

dengan pertimbangan sifatnya jernih, bersifat isolator, kuat/kokoh dan mudah 

dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Untuk pembuatan kotak tempat 

penanaman tauge dan tempat airnya penulis juga menggunakan kotak plastik dan 
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juga kain flanel untuk media tanam tauge. Perancangan mekanik penyiraman 

tanaman tauge otomatis dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 3. 8 Rancangan Penyiraman Tauge Otomatis 


