
BAB III 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 

3.1 Perancangan Sistem Diagram Blok 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai blok diagram dari Perencanaan 

dan Pembuatan Smart System pada Aquarium Ikan Hias Koki Berbasis Arduino 

pada gambar 3.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Blok Diagram Perangkat 

Perancangan sistem dari blok diagram diatas disesuaikan dengan fungsi-fungsi 

yang harus dilakukan oleh masing-masing sub blok yang meliputi : 

1. Real Time Clock berfungsi sebagai pewaktu digital yang selanjutnya 

menghasilkan data-data digital dan akan diproses oleh Arduino UNO. 

2. Sensor Kekeruhan berfungsi sebagai sensor pendeteksi kekeruhan air pada 

akuarium yang selanjutnya menghasilkan data-data digital dan akan diproses 

oleh Arduino UNO. 

3. Sensor Level pakan berfungsi sebagai Sensor level yang dapat mendeteksi 

keadaan pakan ikan di dalam wadah yang selanjutnya menghasilkan data-data 

digital dan akan diproses oleh arduino UNO. 

4. Arduino UNO berfungsi sebagai converter untuk mengaktifkan perintah dari 

sensor level pakan, sensor kekeruhan dan modul Real Time Clock agar dapat 

terbaca oleh mikrokontroller ATmega328 

5. LCD yang berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang terjadi. Baik 

menampilkan waktu dan tanggal, nama pemilik, maupun untuk proses 

menambah data, identifikasi data, dan menghapus data. 

6. Motor servo digunakan untuk membuka penutup pakan agar terbuka dan 

tertutup kembali sesuai perintah. 

7. Buzzer digunakan untuk memberi informasi atau bunyi sesuai perintah. 
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8. Driver relay digunakan sebagai saklar penutup / pembuka rangkaian 

9. Lampu digunakan sebagai lampu hias pada akuarium yang di nyalakan sesuai 

perintah. 

10. Pompa air digunakan sebagai pengontrol kekeruhan air di akuarium 

 

3.2 Perancangan perangkat keras 

3.2.1 Perancangan Rangkaian Sensor Ultrasonic HC-SR04 

Rancangan Sensor Ultrasonic HC-SR04 dengan Arduino UNO, Sensor 

Ultrasonic ini dirancang untuk meng-input data jarak level pakan pada wadah 

penampungan pakan ikan agar dapat memberikan informasi banyak sedikitnya 

pakan. 

 

Gambar 3. 2 Rangkaian Sensor Ultrasonic HC-SR04 

1. Kaki VCC dihubungkan ke pin 5V arduino untuk mendapatkan daya 

2. Kaki TRIG  dihubungkan dengan pin D12 pada arduino untuk memicu 

pemancaran glombang ultrasonic yang menghasilkan data dan diteruskan ke 

arduino uno 

3. Kaki ECHO dihubungkan dengan pin D11 untuk mendeteksi ultrasonic yang 

memantul kembali, apakah sudah di terima atau belum dan di teruskan ke 

arduino uno 

4. Kaki GND dihubungkan dengan pin ground pada arduino 



Prinsip Kerja Sensor Ultrasonic HC-SR04 ke Arduino UNO Sensor 

Ultrasonic dalam alat ini adalah untuk menginput data yang akan ditujukan ke dalam 

Arduino uno dalam bentuk data sensor jarak level pakan. ketika pulsa trigger 

diberikan pada sensor, selanjutnya transmitter akan memancarkan gelombang 

ultrasonic. 

3.2.2 Perancangan rangkaian Sensor LDR dan RTC 

Rangkaian sensor LDR dan Real Time Clock, seperti pada gambar 3.3 

 

Gambar 3. 3 Rangkaian Sensor LDR dan RTC 

Rangkaian Sensor LDR : 

1. Kaki kiri LDR dihubungkan dengan pin A0 pada arduino 

2. Kaki kiri resistor dihubungkan dengan pin GND pada arduino 

3. Kaki kanan LDR dihubungkan dengan pin 5V pada arduino 

Rangkaian Real Time Clock : 

1. Kaki SCL dihubungkan dengan pin A5 pada arduino 

2. Kaki SDA dihubungkan dengan pin A4 pada arduino 

3. Kaki VCC dihubungkan dengan pin 5V pada arduino 

4. Kaki GND dihubungkan dengan pin ground pada arduino 

  



3.2.3 Perancangan rangkaian LCD 16x2 dan Motor Servo 

     Rangkaian LCD dan Motor Servo, seperti pada gambar 3.4 

 

Gambar 3. 4 Rangkaian LCD dan Motor Servo 

     Rangkaian LCD 16x2 : 

1. Pin VSS pada LCD terhubung ke GND. 

2. Pin VDD pada LCD terhubung ke tegangan 5V. 

3. Pin RS pada LCD terhubung ke pin 13 pada arduino, pin ini berfungsi sebagai 

selektor register (register sellect) yaitu dengan memberikan logika low (0) 

sebagai register perintah dan logika high (1) sebagai register data. 

4. Pin E pada LCD terhubung ke pin 12, pin ini berfungsi sebagai Enable Clock 

LCD, logika 1 setiap kali pengiriman atau pembacaan data. 

5. Pin D4 pada LCD terhubung ke pin 11 pada arduino. 

6. Pin D5 pada LCD terhubung ke pin 10 pada arduino. 

7. Pin D6 pada LCD terhubung ke pin 9 pada arduino. 

8. Pin D7 pada LCD terhubung ke pin 8 pada arduino. 

 

     Rangkaian Motor Servo : 

1. Pin DATA dihubungkan dengan pin 10 pada arduino. 

2. Pin GND dihubungkan dengan pin GND pada arduino. 

3. Pin VCC dihubungkan dengan pin 5V pada arduino. 

  



3.2.4 Perancangan rangkaian Buzzer 

rangkaian Buzzer dengan Arduino, seperti pada gambar 3.5 

 

Gambar 3. 5 Rangkaian Buzzer 

1. Pin negatif (-) pada buzzer dihubungkan dengan pin TX pada arduino. 

2. Pin positif (-) pada buzzer dihubungkan dengan pin 5V pada arduino. 

 

3.2.5 Perancangan rangkaian Relay dan Pompa DC 

Rangkaian Driver dan pompa air, seperti pada gambar 3.6 

 

Gambar 3. 6 Rangkaian Relay dan pompa air 

3.2.6 Perancangan rangkaian Relay dan Lampu 

     Rangkaian driver dan Lampu AC 220V, seperti pada gambar 3.7 



 

Gambar 3. 7 Rangkaian Relay dan lampu 

     Rangkaian arduino dengan relay : 

1. Pin IN pada Relay dihubungkan dengan pin 2 pada arduino. 

2. Pin VCC pada Relay terhubung ke tegangan 5V pada arduino. 

3. Pin GND pada Relay terhubung ke pin GND pada arduino. 

     Rangkaian Relay dengan Lampu : 

1. Pin negatif (-) pada pompa dihubungkan dengan pin COM pada relay. 

2. Pin positif (+) pada pompa dihubungkan dengan pin NO pada relay. 

  



3.3 Perancangan sistem rangkaian perangkat lunak Smart System pada 

Aquarium Ikan Hias Koki Berbasis Arduino : 

 

Perancangan rangkaian perangkat lunak alat smart system aquarium dengan 

Arduino UNO seperti pada gambar 3.8 

 

Gambar 3. 8 Flowchart 

  



Keterangan :  

Mulai     : Alat mulai dijalankan 

Inisialisasi sensor dan pin arduino : sensor kekeruhan, sensor level, dan RTC 

menginput data pada Arduino 

arduino membaca data sensor  

kekeruhan, level pakan dan waktu : arduino membaca algoritma yang telah di 

input. 

Menampilkan data di LCD :Hasil olahan data pada arduino akan 

dijadikan sebagai tampilan informasi pada 

LCD meliputi waktu dan data sensor yang 

telah terinput pada alat. 

Kondisi air keruh = Benar : Jika Ya, maka akan mengaktifkan pompa 

untuk menjernihkan air. 

Kondisi air keruh = Salah : Jika Tidak, maka  pompa untuk 

menjernihkan air tidak akan bekerja. 

Sensor mendeteksi level pakan : Sensor membaca algoritma yang telat di 

input untuk mengetahui isi pakan di dalam 

wadah. 

Pakan masih ada = Benar : Jika Ya, maka buzzer akan berbunyi 

sebagai informasi pakan di dalam wadah 

akan habis. 

Pakan masih ada = Salah : Jika Tidak, maka akan Mengaktifkan 

motor servo dan lampu 

Waktu terpenuhi = Benar : Jika Ya, maka motor servo dan lampu 

tidak aktif 

Waktu terpenuhi = Salah : Jika Tidak, maka akan Mengaktifkan 

motor servo dan lampu 

Selesai     : Perintah untuk mengakhiri alat. 

  



 

3.4 Perancangan denah tata letak smart system aquarium berbasis Arduino 

Desain tata letak alat smart system pada aquarium berbasis arduino, seperti 

pada gambar 4.1 

keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9 Desain Alat Pada Aquarium 
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