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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

3.1 Analisa Masalah dan Solusi 

Perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, perkembangan 

teknologi tersebut juga mempengaruhi pola pikir manusia dalam kehidupan sehari 

hari. Salah satunya dengan mikrokontroler sangat di gemari oleh banyak orang 

untuk hal – hal tertentu dengan harapan pekerjaannya semakin ringan. 

Perusahaan besar lainnya berusaha mengembangkan mikrokontroler menjadi 

lebih baik.  

Banyak dari sebagian besar orang memanfaatkannya dalam kehidupan 

didalam rumah tangga sebagai security system, smart home, controling dan 

monitoring. Dalam tugas akhir ini penulis mencoba mentargetkan tangki air yang 

akan di kontrol dan juga di monitoring, karena hal itu akan mempermudah banyak 

orang di dalam kehidupan berumah tangga.   

3.1.1 Analisa Masalah 

 

Adanya tangki air yang kekurangan air bersih untuk 

digunakan, biasanya hal tersebut sering  terjadi di pagi hari  ketika 

adanya bebrapa orang yang ingin melakukan rutinitas sehari – hari 

seperti pergi sekolah, bekerja dan berbagai rutinitas lainnya. Apabila 

tangki air memiliki volume air bersih yang tidak mencukupi, maka hal 

tersebut dapat menghambat rutinitas sehari – hari tersebut.  

3.1.2 Solusi 

 

Untuk memecahkan masalah di atas dapat dibuat sebuah alat 

yang dapat mengkontrol dan memonitoring tangki air, pemilik dapat 

menerima pesan dalam beberapa waktu yang telah di tentukan dan 

pemilik juga dapat mengirim pesan berupa perintah kepada alat untuk 

mengkontrol jet pump. 
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Menggunkana modul relay sebagai pengontrol jet pump dan 

SRF04 adalah sebuah sensor jarak yang akan memonitoring volume 

air yang ada pada tangki air, dan modul GSM SIM900 yang akan 

memberi kabar dan menerima perintah kepada user. Arduino UNO R3 

sebagai mikrokontroler dari rangkaian yang akan di buat tersebut. 

 

3.2 Blok Diagram 

Pada perancangan alat ini penulis merancang sebuah sistematik dalam 

menggunakan rangkaian blok diagram, dapat dilihat seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Blok diagram 

 

Pada rangkaian blok diagram diatas dapat dilihat pada pada posisi tengah 

tersebut ada sebuah Arduino uno sebagai pusat pengendali.  

Sedangkan posisi sebelah kiri ada sebuah sensor jarak yang terhubung ke 

Arduino uno dan tangki air, pada rancangan ini sensor jarak bekerja sebagai 

pengontrol volume air pada tangki air dan dimonitoring oleh Arduino uno. 

Setelah sensor jarak mengirim hasil kepada Arduino uno, maka Modul GSM 

SIM900 mengeksekusi hasilnya berupa pesan untuk dikirimkan kepada user. 

Selanjutnya user merespon hasil  dari alat berupa pesan ON. Ketika user 

merespon berupa perintah ON, maka  pada bagian disebelah kanan akan 

mengeksekusinya. 

Diposisi sebelah kanan ada modul relay yang akan menerima perintah dari 

Arduino uno, modul relay merespon perintah berupa ON. Ketika modul relay 
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menerima perintah ON, maka modul relay akan memberikan arus listrik 

kepada jet pump dan jet pump akan menyalah, dan ketika sensor mencapai 

batas yang di tentukan  maka modul relay akan off dan memutuskan 

hubungan arus listrik dari jet pump. 

3.3 Rangkaian Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 3.2 Rangkaian flowchart 
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Pada gambar rangkaian flowchart diatas dapat dilihat bahwa sensor 

akan mengukur ketinggian air yang ada pada tangki air, kemudian alat akan 

menerima hasil ketinggian air, ada 2 kondisi yaitu pada saat volume air rendah 

dan volume air penuh setelah itu alat akan meringkasnya menjadi sebuah 

pesan yang akan dikirim kepada user, saat user menerima pesan volume air 

rendah user bisa merespondnya atau mengabaikannya. Ketika user 

merespondnya maka jet pump menyalah dan tangki air akan mengisi jika user 

mengabaiaknnya maka jet pump tidak menyalah, dan pada kondisi volume air  

maksimal user akan menerima sebuah notifikasi bahwa air penuh dan setelah 

itu jet pump akan mati dan pengisian pada tagki air akan berakhir. 

3.4 Komponen yang Digunakan 

Pada table 3.1 di bawah ini adalah beberapa komponen utama dan komponen 

tambahan yang akan digunakan pada proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 Tabel Komponen 

No Nama komponen jenis jumlah 

1 Mikrokontroller Arduino Uno R3 1 

2 Modul GSM SIM900 Modul GSM 1 

3 Relay 1-Channel Modul Relay 1 

4 SRF04 Sensor Ultrasonic 1 

5 adaptor  2 

6 Converter  DC TO DC  1 

 

 

3.5 Skema Alat 

Pada tahap ini penulis akan membahas skematik dalam perancangan 

pembuatan alat ini, yang akan di jelaskan dibawah ini: 

 

3.5.1 Skema Pada Sensor Ultrasonic  

Rangkaian pada sensor ultrasonic merupakan bagian yang bekerja 

untuk  memonitoring tangki air dengan cara memantulkan gelombang 

ultrasonic. Dalam rangkaian ini terdapat sebuah arduino yang terhubung pada 
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SRF04. Pada rangkaian ini arduino sebagai pengontrol SRF04, agar SRF04  

dapat memberikan hasil yang telah di monitoring kepada arduino. 

 

 
Gambar 3.3 Skema pada sensor ultrasonic 

 

 

3.5.2 Skema Pada Modul Relay 

Rangkaian pada modul relay merupakan bagian yang bekerja untuk 

mengontrol arus listrik pada jet pump dengan cara meletakan modul relay 

pada kabel arus jet pump. Dalam rangkaian ini terdapat sebuah arduino yang 

terhubung pada modul relay dan relay terhubung pada kabel arus jet pump, 

pada rangkaian ini arduino yang memberi perintah switch pada relay. 

Ketika relay dalam mode switch on, maka relay akan 

menyambungkan arus listrik untuk menghidupkan jet pump. Ketika relay 

dalam mode switch off, maka relay akan memputuskan alur listirk. 
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Gambar 3.4 Skema pada modul relay 

 

3.5.3 Skema Pada Modul GSM SIM900 

Rangkaian pada modul GSM SIM900 merupakan interface antara alat 

dengan user. Dalam rangkaian ini terdapat sebuah arduino yang terhubung 

kepada modul GSM SIM900, pada rangkaian ini Modul GSM SIM900 sebagai 

receiver dan tarnsmiternya yang bermaksud untuk memberi informasi kepada 

user. 
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Gambar 3.5 Skema pada Modul GSM SIM900 

3.5.4 Pemrograman pada Arduino 

Selanjutnya pada perancangan alat ini penulis menggunakan 

software Arduino, software arduino adalah software khusus yang di miliki 

Arduino yang akan memberikan deretan  perintah di dalam program memori 

ATMega328 yang tertanam pada Arduino ini sehingga dapat bekerja dengan 

yang diinginkan / diperintahkan. 

Software arduino ini menggunakan Bahasa C yang sudah terintegrasi 

didalamnya,  yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 3.6 Software Arduino 
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3.6 Skema Keseluruhan 

Setelah penulis mengklarifikasi kembali, maka skema keseluruhan  untuk 

Rancang bangun Model Sistem Kontrol dan Monitoring Pada Sistematik Penampungan 

Air Berbasis SMS Gateway Menggunakan Modul GSM SIM900 dapat di gambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 3.7 Skema keseluruhan 
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 Pada gambar skema di atas ini dapat dilihat, bahwa SRF04 akan mengukur volume 

air yang berada di tangki, lalu arduino akan menerima hasil dari SRF04 dan akan siap dikirim 

dalam bentuk pesan pemebritahuan kepada user menggunakan Modul GSM SIM900, setelah 

itu user akan merespon pesan dalam bentuk sebuah pesan perintah kepada alat. 

Modul GSM SIM900 akan menerima pesan tersebut dan di peroses oleh arduino, pesan 

perintah tersebut bermaksud untuk switch ON pada bagian arus jet pump yang akan di 

eksekusi oleh Modul Relay. 


