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BAB III  

PERANCANGAN 

 

3.1 Perancangan Sistem 

Secara umum topik penelitian Proyek Akhir ini adalah memonitoring kelembaban dan 

intensitas cahaya pada tanaman hias. Sistem yang dirancang pada penelitian ini dapat 

membaca nilai kelembaban tanah, intensitas cahaya, melakukan penyiraman pada tanaman 

dan mengontrol pencahayaan pada tanaman. Untuk sistem penyiraman dan pencahayaan  

nya tersendiri akan terdapat 2 cara, yaitu secara otomatis dan secara manual. 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Penyiraman Otomatis 

 

Pada Gambar 3.1 menggambarkan blok diagram dari sistem penyiraman secara otomatis 

pada penelitian ini. Raspberry Pi akan membaca sensor dari input, yaitu sensor kelembaban 

tanah dan sensor cahaya. Dan nantinya nilai hasil dari pembacaan sensor akan muncul pada 

Platform Antares. Selanjutnya pompa akan secara otomatis menyiram dan lampu LED akan 

secara otomatis menyala tergantung pada nilai yang dihasilkan dari sensor kelembaban tanah 

dan sensor cahaya. 

 

 

 
Gambar 3.2 Diagram Blok Penyiraman Manual 
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Pada Gambar 3.2 menggambarkan blok diagram dari sistem penyiraman secara manual 

pada penelitian ini. Raspberry Pi akan membaca sensor dari input, yaitu sensor kelembaban 

tanah dan sensor cahaya. Dan nantinya nilai hasil dari pembacaan sensor akan muncul pada 

Platform Antares. Pompa dan lampu LED akan berjalan secara manual dari perintah yang akan 

diberikan dari bot aplikasi Discord. 

 

3.2 Perancangan Perangkat Keras 

Pada perancangan alat ini tentu saja juga memerlukan perangkat keras untuk penerapan 

nya. Nantinya perangkat keras ini akan berjalan sesuai dengan perintah yang akan diberikan. 

Beberapa perangkat keras yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Perangkat Keras Yang Digunakan 

 

No. Alat dan Bahan Keterangan 

1 Laptop  1 Unit 

2 Raspberry Pi 3 B+ 1 Unit 

3 Resistor 1 unit 

4 Smartphone 1 Unit 

5 Sensor Soil Moisture 1 Unit 

6 Sensor Cahaya (LDR) 1 Unit 

+7 Relay 1 Unit 

8 Tanaman Hias Keladi 1 Buah 

9 Baterai 9v 1 Buah 

10 Mini Water Pump 1 Unit 

11 MCP3008 1 Unit 

12 Kabel Jumper Secukupnya 

13 Breadboard 1 Buah 

14 Lampu LED 5 watt 1 Buah 

 

 

3.2.1 Perancangan Perangkat Keras menggunakan Software Fritzing 

Sebelum memulai perancangan perangkat keras secara nyata, perangkat keras akan 

di rancang menggunakan software fritzing terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kesalahan dalam penyambungan antar kabel.  
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Gambar 3.3 Perancangan Perangkat Keras 

 

Pada Gambar 3.3 merupakan hasil perancangan yang di lakukan menggunakan 

software fritzing. Pada perancangan ini menggunakan MCP3008 yang bekerja mengubah 

sinyal analog yang dikirim oleh sensor soil moisture dan sensor LDR menjadi sinyal digital 

yang dapat diterima Raspberry Pi, hal ini dikarenakan Raspberry Pi  tidak dapat membaca 

sinyal analog. Koneksi pin pada MCP3008 ke Raspberry Pi ditunjukan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.2 Koneksi pin MCP3008 ke Raspberry Pi 

 

Raspberry Pi MCP3008 

Pin 1 (3.3V) Pin 16 (VDD) 

Pin 1 (3.3V) Pin 15 (VREF) 

Pin 6 (GND) Pin 14 (AGND) 

Pin 23 (SCLK) Pin 13 (CLK) 

Pin 21 (MISO) Pin 12 (DOUT) 

Pin 19 (MOSI) Pin 11 (DIN) 

Pin 24 (CE0) 
Pin 10 

(CS/SHDN) 

Pin 6 (GND) Pin 9 (DGND) 

 

Pada sensor soil moisture pin Vcc juga terhubung ke 3.3V (pin 1) dari Raspberyy Pi, 

pin GND ke pin 6 (GND) dan A0 ke CH1 pada MCP3008 yang ada pada papan breadboard. 
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Untuk pompanya akan terhubung dengan relay, pin Vcc pada relay dihubungkan ke pin 17 

(3.3V), pin GND dihubungkan ke pin 9 (GND), dan pin IN di hubungkan ke pin 7 (GPIO 4), lalu 

pin NO dihubungkan ke kabel positif dan COM ke kabel negatif pada pompa. Pada sensor LDR 

akan dihubungkan ke pin 1 (3.3V) dan ke pin CH0 pada MCP3008, dan juga disambungkan 

resistor 10K Ohm pada papan breadboard yang diletakkan disamping sensor LDR. Untuk 

lampu LED juga akan terhubung pada relay, pin Vcc pada relay dihubungkan ke pin 2 (5V), 

pin GND dihubungkan ke pin 34 (GND), dan pin IN dihubungkan ke pin 33 (GPIO 13), lalu pin 

NO dihubungkan ke kabel positif fan COM ke kabel negative pada lampu LED. 

 

3.3 Cara Kerja Sistem 

Pada penelitian ini cara kerja sistem dibagi menjadi 2, yaitu saat sistem kontrol 

otomatis dan sistem kontrol manual. 

 
Gambar 3.4 Diagram Flow Sistem Kontrol Otomatis 

 

Pada gambar 3.4 menunjukan diagram alir dari sistem kontrol otomatis. Saat program 

telah berjalan, Raspberry pi akan mulai membaca nilai sensor yang dihasilkan sensor 

kelembaban tanah dan sensor cahaya. Data yang dihasilkan akan akan dijadikan objek JSON 

(JavaScript Object Notation) lalu dikirim ke Platform Antares yang kemudian data akan 

disimpan dan dapat dimontoring. Jika nilai sensor kelembaban tanah yang dihasilkan terlalu 

rendah, maka pompa akan otomatis menyala. Selain sensor kelembaban tanah, sensor 

cahaya juga akan mengatur lampu LED secara otomatis, jika cahaya yang di terima tanaman 

terlalu redup makan lampu LED akan otomatis menyala. 
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Gambar 3.5 Diagram Flow Sistem Kontrol Manual 

 

Pada Gambar 3.2 menunjukan diagram alir dari sistem kontrol manual. Pada proses 

pengirimannya sistem penyiraman manual sama dengan sistem penyiraman otomatis, yang 

membedakannya adalah proses dari penyiraman tanaman nya. Pada sistem ini user lah yang 

kan mengontrol on/off dari pompa dan lampu LED. Kontrol pada pompa dan lampu LED 

dilakukan pada bot aplikasi Discord. Nantinya user akan memberikan prefix yang akan diterima 

oleh bot, lalu bot akan memberikan perintah pada pompa dan lampu LED, apakah pompa dan 

lampu LED akan menyala atau mati. Semua bergantung pada prefix yang diberikan oleh user 

kepada bot. 

 

3.4 Tahap dan Alur Penelitian 

Pada penelitian ini akan meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut bertujuan untuk 

memudahkan alur dari penelitian yang akan dilakukan. Tapan tersebut terdiri dari perancangan 

alat pembuatan program, hingga pengujian alat. Tahapan keseluruhan pada penelitian ini 

dapat dilihat dari gambar diagram alir berikut ini:  
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Gambar 3.6 Alur Penelitian 

 

3.5 Metode Pengambilan Data 

Metode pemgambilan data pada alat kontrol kelembaban tanah dan intensitas cahaya 

ini diperoleh dengan melakukan beberapa tahap pengujian, yaitu pengujian sensor-sensor 

pada berbagai kondisi, pengujian respon pompa terhadap nilai sensor kelembaban tanah, 

peujian respon lampu LED terhadap nilai sensor cahaya, delay respon pompa dan lampu LED 

terhadap perintah bot Discord, hingga delay pengiriman data nilai sensor-sensor dari 

Raspberry Pi ke Platform Antares. 

 


