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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

3.1 Perancangan Blok Diagram 

Pada perancangan tugas akhir ini, perancangan sistem 

dengan blok diagram yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Arduino

Uno

Voice

Recognition

LED indikator

Kipas

Tombol manual
 

Gambar 3.1 Blok Diagram Alat 

 

 Penjelasan dari blok diagram diatas adalah: 

- Bagian Input terdapat sensor untuk mendeteksi suara 

kalimat yang berbeda beda tergantung kecepatan kipas 

yang diinginkan dan tombol manual untuk merubah 

kecepatan kipas. 

- Bagian output terdapat sebuah kipas yang dapat diubah 

kecepatannya dan LED indikator untuk menandakan pada 

kecepatan kipas. 

 

3.1.1 Ilustrasi kerja sistem 

Pada perancangan tugas akhir ini perancangan 

sistem tugas akhir dengan ilustrasi yang dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi kerja sistem 
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Pada gambar diatas terlihat pada ada orang yang sedang 

duduk santai, pada saat ingin merubah kecepatan kipas, orang 

tersebut tak perlu bangun dari tempat duduk, cukup mengatakan 

kalimat untuk mengubah kecepatan saja, maka Voice recognition 

mendengar suara kalimat tersebut dan jika suara tersebut dikenali, 

maka kecepatan kipas langsung berubah. 

 

3.2 Perancangan rangkaian catu daya 

Pada perancangan tugas akhir ini perancangan catu daya 

dari sumber listrik PLN untuk 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 220Volt AC PLN menjadi 

12Volt 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 12Volt DC tersebut mengalir mengisi kapasitor 

sampai penuh, setelah penuh kapasitor akan membuang isi 

muatannya ke komponen selanjutnya, sehingga DC nya 

menjadi benar benar rata. 
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4. Tegangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini adalah 5Volt 

dan 12Volt sehingga digunakan Regulator untuk 

menghasilkan tegangan 5Volt yaitu 7805 dan 12Volt yaitu 

7812. Regulator adalah pembatas arus yang memiliki fungsi 

hampir mirip dengan dioda zener.  

5. Berapapun input tegangan yang masuk, output tetap sesuai 

dengan karakteristiknya dan akan membuang sisanya ke 

ground, untuk indikator bahwa rangkaian catu daya ini 

mengalirkan arus listrik digunakan sebuah lampu LED dan 

resistor yang menyala pada saat aliran listrik dari PLN 

mengalirkan arus listrik ke rangkaian catu daya 

 

3.3 Rangkaian pendeteksi kalimat dan tombol manual 

Pada perancangan tugas akhir ini perancangan rangkaian 

pendeteksi kalimat yang digunakan untuk merubah kecepatan kipas 

angin dan tombol untuk merubah kecepatan kipas angin secara 

manual yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Pendeteksi Kalimat Dan Tombol Manual 

  

 Urutan kerja rangkaian dari gambar diatas adalah : 

1. Modul voice recognition digunakan untuk alat bantu yang 

dapat menyimpan suara yang kita rekam, kemudian 

membandingkan suara tersebut dengan suara yang di 

terima pada saat kondisi normal tidak merekam suara. 
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2. Modul voice recognition berkomunikasi dengan Arduino 

melalui komunikasi serial sehingga komunikasinya sangat 

cepat 

3. Modul voice recognition menggunakan tegangan kerja 

5Volt DC 

4. Apabila kondisi sedang sangat bising, atau suara sedang 

serak atau kondisi lainnya yang tidak memungkinkan suara 

kita akan dikenali, maka disediakan tombol manual 

5. Disediakan 4 buah tombol manual untuk mengendalikan 

kecepatan putaran kipas yaitu Off, Low, middle dan High. 

 

3.4 Rangkaian pengendali kipas dan LED indikator 

Pada perancangan tugas akhir ini perancangan rangkaian 

pengendali kipas dan LED indikator yang dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Pengendali Kipas Dan LED Indikator 

   

 Urutan kerja rangkaian dari gambar diatas adalah : 

1. Arduino mengendalikan putaran kipas dengan memberikan 

logika 1 untuk menyalakan kipas dan memberikan logika 0 

untuk mematikan kipas 

2. Pada saat inggin mengendalikan kecepatan putaran kipas, 

Arduino memberikan logika 1 secara bergantian dengan 

logika 0 

3. Pada saat ingin putaran kipas berputar High, maka Arduino 

harus memberikan lama waktu logika 1 lebih lama 

dibandingkan dengan lama waktu logika 0 
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4. Pada saat putaran kipas ingin berputar middle, maka 

Arduino harus memberikan lama waktu logika 1 sama 

dengan lama waktu logika 0 

5. Pada saat putaran kipas ingin berputar low, maka Arduino 

harus memberikan lama waktu logika 1 lebih sebentar / 

cepat dibandingkan dengan lama waktu logika 0 

6. Kecepatan putaran kipas ditandai dengan menyala LED 

yang dimaksud 

 

3.5 Rangkaian keseluruhan 

Pada perancangan tugas akhir ini perancangan rangkaian 

keseluruhan dengan skema rangkaian yang dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Keseluruhan 

 

Urutan kerja rangkaian keseluruhan dari gambar diatas adalah : 

1. Pertama sistem dinyalakan, kipas kondisi off, 3 buah LED 

padam yang artinya kipas off 

2. Modul voice recognition digunakan untuk alat bantu yang 

dapat menyimpan suara yang di record, kemudian 

membandingkan suara tersebut dengan suara yang di 

terima pada saat kondisi normal tidak merecord suara. 

3. Terlebih dulu menyimpan suara yang akan jadi 

perbandingan di modul voice recognition 

4. Kemudian sistem menunggu apakah ada suara kalimat 

yang dikenali oleh modul voice recognition 
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5. Jika ada suara yang dikenali, bandingkan apakah kalimat 

yang diterima itu adalah Off , Low,  Middle atau High 

6. Jika telah tepat  keempat rangkaian tersebut, maka kipas 

akan mulai berputar sesuai perintah. Apabila kipas 

diperintahkan untuk berhenti, maka kipas akan otomatis 

terhenti. 

7. Putaran kecepatan kipas angin ditandai dengan 

menyalanya LED 

8. Apabila kondisi suara dalam ruangan tidak fokus dengan 1 

suara atau sensor suara tidak mengenali sistem suara 

yang telah di input, maka akan disediakan tombol manual 

9. Tombol manual yang disediakan ada 4 buah yaitu : tombol 

off, low, middle dan tombol hight 

  

3.6 Perancangan Software ARDUINO 

Pada perancangan tugas akhir ini dirancang software 

ARDUINO yang 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Arduino Ide 1.05 

Tampilan editor software ARDUINO IDE 1.05 dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini 
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Gambar 3.8 Halaman Sketch Pemrograman 

 

3.7 FLOWCHART 

Pada perancangan tugas akhir ini perancangan software 

untuk menjalankan arduino dengan flowchart dapat dilihat di bawah 

ini 

Start

Cek voice 

recognition

Cek tombol
Deteksi 

kalimat?

Ada tombol 

ditekan?

Ubah kecepatan 

kipas sesuai 

perintah

Stop

Ya

Tidak

Tidak

Ya

 

Gambar 3.9 Diagram Flowchart 

 

 Urutan kerja flowchart diatas adalah : 

1. Pertama kali sistem berjalan, cek voice recognition. 

2. Apakah mendeteksi ada suara kalimat yang dikenali? 
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3. Jika iya mendeteksi suara kalimat yang dikenali, ubah 

kecepatan kipas sesuai perintah kalimat yang diinginkan. 

4. Jika tidak, Cek tombol manual. 

5. Apakah ada tombol yang ditekan? 

6. Jika iya ada tombol yang ditekan, ubah kecepatan kipas 

sesuai perintah tombol yang ditekan. 


