
RancangBangunAlatPendeteksiNilaiUangUntukMembantuTunanetraBerbasis 
Arduino 

 

Akademi Telkom Jakarta  17 
 

BAB 3 

PERANCANGAN ALAT 

 

3.1 Perancangan Blok Diagram 

Pada perancangan tugas akhir ini akandirancangsistem dengan blok diagram yang dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini 

Arduino

Nano

Sensor warna

LED indikator

Modul pemutar 

suara

Tombol start
 

Gambar 3.1 Rancangan Blok Diagram 

 Dari blok diagram pusat pengendali adalah Arduino Nano yang mendapatkan input  dan 

memberikan output. 

a. Bagian Input terdapat sebuah sensor untuk mendeteksi warna dari uang kertas dan sebuah 

tombol start untuk mulai proses deteksi nilai uang 

b. Bagian output terdapat sebuah modul pemutar suara untuk memutar suara nilai mata uang 

yang sudah dideteksi dan LED indikator untuk menandakan proses sedang berlangsung 

 

3.2 Penempatan sensor ke uang kertas 

Pada perancangan tugas akhir ini akanmenempatkan sensor diatas uang kertas untuk dapat 

mendeteksi warna yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Mata Uang 20.000 rupiah 

 

Pada gambar diatas terlihat sensor warna diletakkan diatas uang kertas sehingga sensor dapat 

mendeteksi warna yang berbeda pada beda beda uang kertas sehingga dapat dideteksi perbedaan 

antara nilai uang kertas yang berbeda beda 
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3.3 Perancangan rangkaian catu daya 

Pada perancangan tugas akhir ini akan dirancang catu daya dari sumber listrik PLNuntuk 

memberikan sumber tegangan ke seluruh rangkaian dengan skema rangkaian yang dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Catu Daya 

Urutan kerja rangkaian catu daya diatas adalah : 

1. Catu daya menggunakan Trafo Step down yang digunakan untuk menurunkan tegangan 

dari 220 Volt AC PLN menjadi 12 Volt AC. 

2. Tegangan yang dihasilkan trafo masih AC, kemudian masuk ke dioda bridge sehingga 

menjadi DC tetapi DC yang dihasilkan masih belum sempurna karena belum di filter. 

3. Tegangan yang sudah DC di filter dengan cara masuk ke kapasitor yang berfungsi 

menyimpan muatan listrik sehingga aliran listrik 12 Volt DC tersebut mengalir mengisi 

kapasitor sampai penuh lalu setelah penuh kapasitor akan membuang isi muatannya ke 

komponen selanjutnya, sehingga DC nya menjadi benar benar rata. 

4. Tegangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini adalah 5 Volt dan 12 Volt sehingga 

digunakan Regulator untuk menghasilkan tegangan 5 Volt yaitu7805 dan 12 Volt 

langsung tanpa regulator. Regulator adalah pembatas arus yang memiliki fungsi hampir 

mirip dengan dioda zener. Berapapun input tegangan yang masuk, outputnya tetap 

sesuai dengan karakteristiknya dan akan membuang sisanya ke ground. Untuk indikator 

bahwa rangkaian catu daya ini mengalirkan arus listrik digunakan sebuah LED dan 

sebuah resistor yang menyala pada saat aliran listrik dari PLN mengalirkan arus listrik ke 

rangkaian catu daya 

 

3.4 Rangkaiansensor warna 

Pada perancangan tugas akhir ini akan dirancang rangkaian sensor warna untuk dapat 

mendeteksi nilai mata uang berdasarkan dari warna uang kertas tersebutyang dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini 
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Gambar 3.4 Rangkaian Sensor Warna 

Urutan kerja rangkaian dari gambar diatas adalah : 

1. Tombol start digunakan untuk memulai proses deteksi warna oleh sensor warna TCS3200 

2. Setelah tombol start ditekan, sensor warna mulai bekerja 

3. Pin S0 dan S1 diberikan logika 1 untuk setting deteksi warna dengan skala penuh 100% 

4. Kemudian mulai ambil data warna yang terbagi atas 3 komposisi warna itu warna Merah, 

hijau dan biru 

5. Mulai dengan memberikan Pin S2 logika 0 dan S3 logika 0, lalu tunggu terima pulsa dari kaki 

OUT, banyaknya pulsa yang keluar dari kaki OUT yang menentukan berapa komposisi warna 

merah yang terdeteksi 

6. Lalu berikan Pin S2 logika 1 dan S3 logika 1, lalu tunggu terima pulsa dari kaki OUT, 

banyaknya pulsa yang keluar dari kaki OUT yang menentukan berapa komposisi warna hijau 

yang terdeteksi 

7. Lalu berikan Pin S2 logika 0 dan S3 logika 1, lalu tunggu terima pulsa dari kaki OUT, 

banyaknya pulsa yang keluar dari kaki OUT yang menentukan berapa komposisi warna biru 

yang terdeteksi 

8. Kemudian bandingkan nilai komposisi warna merah, nilai komposisi warna hijau dan nilai 

komposisi warna biru dengan data yang sudah disimpan di memori 

9. Apabila ada yang mendekati komposisi warna tersebut, maka warna yang terdeteksi sudah 

dapat diketahui dan nilai mata uang sudah dapat dideteksi 

 

3.5 Rangkaian pemutar suara 

Pada perancangan tugas akhir ini akan dirancang rangkaian pemutar suara untuk memberitahukan 

nilai mata uang yang terdeteksi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar 3.5 Rangkaian Pemutar Suara 

Urutan kerja rangkaian dari gambar diatas adalah : 

1. Setelah nilai mata uang sudah diketahui melalui kesamaan komposisi warna yang terdeteksi 

dengan yang sudah tersimpan di memori, LED indikator menyala menandakan proses sudah 

bekerja 

2. Ambil suara nilai mata uang yang dimaksud di dalam memori modul pemutar suara 

3. Suara yang sudah disimpan di dalam memori modul pemutar suara akan diputar untuk 

memberikan informasi nilai mata uang 

4. Suara yang diputar dapat dipilih dari “Lima ribu”, “Sepuluh ribu”, “Dua puluh ribu”  

 

 

3.6 Rangkaian keseluruhan 

Pada perancangan tugas akhir ini akan dirancang rangkaian keseluruhandengan skema 

rangkaian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Keseluruhan 

Urutan kerja rangkaian keseluruhan dari gambar diatas adalah : 

1. Pertama kali sistem bekerja, sensor tidak mendeteksi warna, modul pemutar suara juga tidak 

memutar suara. 

2. Sistem menunggu tombol start ditekan, tombol start digunakan untuk memulai proses deteksi 

warna oleh sensor warna TCS3200 

3. Setelah tombol start ditekan, sensor warna mulai bekerja 

4. Pin S0 dan S1 diberikan logika 1 untuk setting deteksi warna dengan skala penuh 100% 
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5. Kemudian mulai ambil data warna yang terbagi atas 3 komposisi warna itu warna Merah, 

hijau dan biru 

6. Mulai dengan memberikan Pin S2 logika 0 dan S3 logika 0, lalu tunggu terima pulsa dari kaki 

OUT, banyaknya pulsa yang keluar dari kaki OUT yang menentukan berapa komposisi warna 

merah yang terdeteksi 

7. Lalu berikan Pin S2 logika 1 dan S3 logika 1, lalu tunggu terima pulsa dari kaki OUT, 

banyaknya pulsa yang keluar dari kaki OUT yang menentukan berapa komposisi warna hijau 

yang terdeteksi 

8. Lalu berikan Pin S2 logika 0 dan S3 logika 1, lalu tunggu terima pulsa dari kaki OUT, 

banyaknya pulsa yang keluar dari kaki OUT yang menentukan berapa komposisi warna biru 

yang terdeteksi 

9. Kemudian bandingkan nilai komposisi warna merah, nilai komposisi warna hijau dan nilai 

komposisi warna biru dengan data yang sudah disimpan di memori 

10. Apabila ada yang mendekati komposisi warna tersebut, maka warna yang terdeteksi sudah 

dapat diketahui dan nilai mata uang sudah dapat dideteksi 

11. Setelah nilai mata uang sudah diketahui melalui kesamaan komposisi warna yang terdeteksi 

dengan yang sudah tersimpan di memori, LED indikator menyala menandakan proses sudah 

bekerja 

12. Ambil suara nilai mata uang yang dimaksud di dalam memori modul pemutar suara 

13. Suara yang sudah disimpan di dalam memori modul pemutar suara akan diputar untuk 

memberikan informasi nilai mata uang 

14. Suara yang diputar dapat dipilih dari “Lima ribu”, “Sepuluh ribu”, “Dua puluh ribu”  

 

3.7 Perancangan Software ARDUINO 

Pada perancangan tugas akhir ini akan dirancang software ARDUINO dimaksudkan untuk 

dapat memberikan deretan perintah di dalam program memori ARDUINO sehingga ARDUINO dapat 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan. 

Perangkat lunak yang digunakan adalah bahasa C yang sudah terintegrasi di dalam 

software ARDUINO IDE 1.05 yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar 3.7 Perancangan Software ARDUINO 

 

 

 

 

 

Tampilan editor software ARDUINO IDE 1.05 dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 3.8 Tampilan Editor Software ARDUINO IDE 1.05 
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3.8 FLOWCHART 

Pada perancangan tugas akhir ini akan dirancangprogramuntuk menjalankan arduino dengan 

flowchart dapat dilihat di bawah ini 

Start

Cek tombol

Tombol start 

ditekan?

Sensor warna 

deteksi warna

Warna = 

memori?

Putar suara

Stop

LED kedip 2x

Ya

Tidak

Ya

Tidak

 

Gambar 3.9 FLOWCHART 

Urutan kerja flowchart diatas adalah : 

1. Pertama kali sistem berjalan, Cek tombol start 

2. Apakah tombol start ditekan? 

3. Jika tidak ditekan terus menunggu tombol ditekan 

4. Jika ditekan sensor warna mulai deteksi warna uang kertas 

5. Apakah warna yang dideteksi sesuai dengan warna yang sudah tersimpan di memori? 

6. Jika tidak sama, maka LED kedip 2x menandakan warna gagal dideteksi mungkin tidak benar 

peletakkannya atau lecek atau kotor atau kelipat 

7. Jika sama putar suara nilai mata uang yang dimaksud 


