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DISAIN DAN APLIKASI PENGATUR TEGANGAN AC SATU FASA 
( Design and Aplication AC Voltage Controller Single Phase  ) 

 

Effendi 
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Jl. Politeknik Aceh, Pango Raya, Banda Aceh 23119 

email: effendi.bmk@gmail.com 
 

 
ABSTRAK 

 
Pengatur Tegangan AC satu fasa  ini disusun dengan menggunakan komponen SCR TIC126, dioda, IC Regulator, 

Op-Amp LM324N, dan beberapa komponen elektronika lainnya. Modul ini dapat menghasilkan tegangan AC yang 

bervariasi sesuai dengan sudut penyalaan SCR yang digunakan sementara frekuensi gelombang tegangan output 

yang dihasilkan  tetap, analisa gelombang tegangan output pada penelitian ini dilakukan  secara simulasi dengan 

menggunakan program PSIM, matematis, serta membangingkan dengan hasil pengukuran, adapun parameter yang 

diukur yaitu tegangan output  Vrms. Selisih tegangan hasil simulasi, matematis  dan pengukuran tidak terlalu besar, 

adapun sudut pentrigeran yang dilakukan pada sudut 45˚, 60˚, 90˚, 135˚, dimana beban yang digunakan bersifat 

resistif  sebesar 5 W 100Ω, dan sumber yang digunakan  bertegangan AC rendah 12, 8 Volt dengan frekuensi 50 Hz.  

 
Kata kunci : Pengatur tegangan AC, PSIM, SCR, and Op-Amp LM324N. 

 

      ABSTRACT  

 
This single phase AC Voltage controller is arranged using such SCR TIC126, diodes, IC Regulators, Op-Amp LM324N, 

and several other electronic components.This module can produce AC voltages that vary according to the trigering  of the 

SCR angle that is used, while the frequency of the output voltage waveform is fixed, the analysis of the output voltage 

waveform in this research is carried out in a simulation form by using the PSIM program, mathematically, and then 

comparing with the measurement results,as for the parameters measured is the Vrms output voltage. The voltage 

difference between  simulated, mathematical and measurement  is not too large,As for the triggering angle that used at of 

45˚, 60˚, 90˚, 135˚, where the load used is resistive at 5 W 100 Ω, and the source that used is low AC voltage of 12.8 volts 

with a frequency of 50 Hz. 

 

Keywords:  AC Voltage controller, PSIM, SCR, and Op-Amp LM324N. 

 

1. PENDAHULUAN 

Elektronika daya merupakan salah satu bidang 

ilmu yang mempelajari dan membahas aplikasi 

elektronika yang berkaitan dengan peralatan listrik 

yang berdaya besar seperti pemanas industri, pengatur 

kecepatan motor AC dan lain-lain [1][2]. Salah satu 

materi yang dipelajari di dalam elektronika daya 

adalah konverter AC ke AC, pada penelitian ini 

penulis mendisain salah satu prototipe konverter AC 

ke AC dengan konsep frekuensi tetap namun tegangan 

output bervariasi,  dengan memanfaatkan komponen 

SCR besar sudut trigger dapat dikendalikan sehingga 

nilai tegangan Vrms output dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan, dimana sistem ini menggunakan beban 

yang bersifat resistif. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Konverter elektronika daya AC ke AC secara 

umum berfungsi untuk menerima daya dalam bentuk 

arus bolak balik yang memiliki frekuensi dan 

amplitudo tetap kemudian dirubah untuk diteruskan ke 

sistem yang membutuhkan tegangan AC baik dengan 

amplitudo maupun frekuensi yang berbeda. Konverter 

AC ke AC dapat menghasilkan tegangan rms yang 

bervariasi pada beban dengan frekuensi tetap dikenal 

dengan istilah pengatur tegangan AC (AC voltage 

controllers) [1][2][3].  Gambar 1 merupakan konsep 

dasar rangkaian pengontrol tegangan AC. 

 

 
Gambar. 1 Konsep Dasar pengontrol tegangan 

AC[1][2]. 

 

Secara umum sistim kerja Gambar 1 dapat dilihat 

pada Tabel 1, sistim ini bekerja pada dua siklus yaitu 

siklus positif (+) dan siklus negatif (-), dimana 

komponen yang bekerja pada siklus positif adalah D1, 

D2, dan SCR, sedangkan komponen yang bekerja 

pada siklus negatif adalah D2, D3, dan SCR[1][2][3]. 

mailto:effendi.bmk@gmail.com
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Tabel 1 Tabel Konduksi 

 
 

Pada saat SCR ditriger sebesar sudut 𝛼 maka akan 

menghasilkan output gelombang tegangan (Vo) pada 

sisi siklus positif, sementara pada sisi siklus negatif 

ditriger pada sudut 𝜋 + 𝛼 seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2 [2], dimana beban yang digunakan pada 

penelitian ini bersifat resistif. 

 

 
 

Gambar 2  (a) Gelombang tegangan input (Vs)  dan 

output (Vo), (b) Gelombang pentrigeran SCR [2] 

 

Tegangan RMS atau tegangan efektif adalah 

tegangan yang menunjukkan nilai rata-rata dari akar 

kuadrat gelombang tegangan yang priodik, secara 

matematis dapat ditulis dengan persamaan (1) berikut 

ini [2][3]: 

 𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑇
[∫ 𝑣(𝑡)2. 𝑑𝑡 + ∫ 𝑣(𝑡)2. 𝑑𝑡]

2𝜋

𝜋+𝛼

𝜋

𝛼
   (1) 

dimana: 

 𝑉𝑟𝑚𝑠 = Tegangan RMS  (Volt) 

T = Periode dari gelombang output (s) 

 𝑣(𝑡) = persamaan gelombang output terhadap   

fungsi waktu 

 

Disain rangkaian pengontrol tegangan AC satu 

fasa pada penelitian ini dibangun dengan mengikuti 

blok diagram seperti ditunjukkan pada Gambar 3 

berikut. 

 

 
Gambar 3 Blok Diagram Sistem 

 

Rangkaian Catu Daya 

 

Penyearah gelombang penuh berfungsi untuk 

mengubah sinyal tegangan AC (Alternating Curren) 

menjadi tegangan DC (Direct Current) yang berfungsi 

untuk memberikan sumber tegangan  keseluruh 

komponen pada rangkaian kontrol, dimana rangkaian 

penyearah ini disusun dengan menggunakan 

komponen diode kapasitor dan IC regulator LM7812 

dan LM7912, untuk menghasilkan tegangan DC +12 

V dan -12V, output penyearah gelombang penuh ini 

juga digunakan sebagai input untuk rangkaian  Zero 

Crossing Detector (ZCD) seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh 

 
Rangkaian Zero Crossing Detector (ZCD) 

 

Rangkaian zero crossing detector berfungsi untuk 

mendeteksi peralihan pada saat arus jala-jala berada 

pada kondisi nol[2][3], ketika rangkaian ini 

mendeteksi arus sebesar nol maka output dari IC akan 

menghasilkan output berupa pulsa sempit pada saat 

terjadi persilangan nol pada tegangan AC yang 

dideteksi. Rangkaian ini disusun dengan 

menggunakan IC LM 324 yang difungsikan sebagai 

komparator[5] seperti pada Gambar 5 output dari 

rangkaian selanjutnya dihubungkan dengan rangkaian 

pembangkit gelombang gigi gergaji. 

 

 
 

Gambar 5 Rangkaian ZCD 

 

Rangkaian Pembangkit Gigi Gergaji 

 

Output darai rangkaian zero crossing detector 

selanjutnya dihubungkan dengan rangkaian gigi 

gergaji, rangkaian ini disusun dengan menggunakan 

beberapa komponen seperti kapasitor, diode  dan 

resistor seperti pada Gambar 6 output dari rangkaian 

ini selanjutnya dihubungkan dengan rangkaian duty 

cycle. 
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Gambar 6  Rangkaian Pembangkit Gigi Gergaji 

 
Rangkaian Duty Cycle 

Rangkaian duty cycle ini menggunakan beberapa 

komponen elektronika seperti resistor, IC Op-Amp 

LM 324N,  dan diode, serta potensio yang berfungsi 

untuk mengatur lebar pulsa PWM yang digunakan 

sebagai sudut penyulut (Trigger) SCR perti 

ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7 Rangkaian Duty Cycle 

 

Rangakaian Daya 

Rangakaian daya pengatur tegangan AC terdiri dari 

beberapa komponen elektronika yaitu empat buah 

dioda, serta menggunakan satu buah SCR TIC126, 

sementara untuk beban menggunakan resistor 5W/100 

Ω seperti ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8 Rangkaian Daya[2]  

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Rangkaian Catu Daya 

Bentuk gelombang setelah melewati diode 

jembatan dapat dilihat pada Gambar 9, gelombang ini 

selanjutnya digunakan sebagai input untuk rangkaian 

ZCD, untuk menghasilkan tegangan output DC+ 12V 

dan – 12V maka gelombang ini dihubungkan dengan 

filter kapasitor dan IC regulator LM7812 dan 

LM7912.  

 

 
Gambar 9 Output penyearah gelombang penuh 

 

 

Pengujian Rangkaian Zero Crossing Detector 

(ZCD) 

 

Hasil pengukuran pada rangkaian ini dapat dilihat 

pada Gambar 10 dapat dilihat proses dimana 

rangkaian zero crossing detector akan mulai bekerja 

pada saat tegangan sinus melintasi titik nol dan akan 

berhenti pada saat tegangan sinus melintasi titik nol 

berkutnya. 

 
Gambar. 10 Output ZCD 

 

Pengujian Rangkaian Pembangkit Gigi Gergaji 

Pada saat pulsa sesaat yang dihasilkan oleh ZCD 

telah diterima maka rangkaian pembangkiat gigi 

gergaji akan menghasilkan gelombang berbentuk 

gergaji tepat pada saat pulsa sesaat tersebut mulai 

muncul seperti ditunjukkan pada Gambar 11. 
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Gambar 11 Output gelombang gigi gergaji 

 

Pengujian Rangkaian Duty Cycle 

Hasil pengukuran pada Rangkaian duty cycle dapat 

dilihat pada Gambar 12, dimana lebar pulsa duty cycle 

akan berubah sesuai hasil komparasi gelombang gigi 

gergaji dengan tegangan dari perubahan nilai tahanan 

potensio. 

 
Gambar 12 Output pada rangkaian duty cycle 

 

Pengujian Rangakaian Daya 

Pengujian pada rangkaian daya bertujuan untuk 

melihat kinerja dari rangkaian pengontrol tegangan 

AC, adapun sudut yang diamati yaitu 45˚, 60˚, 90˚, 

dan 135˚. Adapun tegangan maksimum dari sumber 

AC yang akan diatur sebesar 12,8 Volt. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada Gambar 13 hingga 

Gambar 16 berikut. 

 

 
 

Gambar 13 Hasil pengukuran pada sudut 45˚ 

 
Gambar 14 Hasil pengukuran pada sudut 60˚ 

 

 

 
 

Gambar 15 Hasil pengukuran pada sudut 90˚ 

 

 
Gambar 16 Hasil pengukuran pada sudut 135˚ 

 

ANALISIS SECARA MATEMATIS 

Analisis secara matematis dilakukan pada sudut 

45˚, 60˚, 90˚, dan 135˚ dengan menggunakan 

persamaan (1), dimana tegangan maksimum sumber 

AC yang digunakan sebesar 12,8 Volt. 

 

VRMS untuk Sudut 45˚ 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑇
[∫ 𝑉(𝑡)²𝑑𝑡

𝑇

0
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𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

2𝜋
[∫ (12,8 sin 𝑡)² 𝑑𝑡 +

180°

45°

∫ (12,8 sin 𝑡)2 𝑑𝑡
360°

225°

] 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = 8,63 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 

Vrms untuk Sudut 60˚ 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑇
[∫ 𝑉(𝑡)²𝑑𝑡

𝑇

0

 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

2𝜋
[∫ (12,8 sin 𝑡)² 𝑑𝑡 +

180°

60°

∫ (12,8 sin 𝑡)2 𝑑𝑡
360°

240°

] 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = 8,12 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 

Vrms untuk Sudut 90˚ 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑇
[∫ 𝑉(𝑡)²𝑑𝑡

𝑇

0

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

2𝜋
[∫ (12,8 sin 𝑡)² 𝑑𝑡 +

180°

90°

∫ (12,8 sin 𝑡)2 𝑑𝑡
360°

270°

] 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = 6,4 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 

Vrms untuk Sudut 135˚ 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑇
[∫ 𝑉(𝑡)²𝑑𝑡

𝑇

0

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
1

2𝜋
[∫ (12,8 sin 𝑡)² 𝑑𝑡 +

180°

135°

∫ (12,8 sin 𝑡)2 𝑑𝑡
360°

315°

] 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = 2,726 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 

ANALISIS SECARA SIMULASI 

Analisi secara simulasi dilakukan dengan 

menggunakan program PSIM, adapun bentuk 

gelombang outputnya dapat dilihat pada Gambar 17 

hingga Gambar 20 berikut. 

 

 
Gambar 17 Hasil pengukuran pada sudut 45˚ 

  
Gambar 18 Hasil pengukuran pada sudut 60˚ 

 

 
Gambar 19 Hasil pengukuran pada sudut 90˚ 

 

 
Gambar 20 Hasil pengukuran pada sudut 135˚ 

 

Pembahasan 

 

Perbandingan tegangan ouput Vrms dari 

gelombang AC yang dikontrol ini baik secara 

pengukuran, simulasi, dan matematis dapat dilihat 

pada Tabel 2 dimana antara hasil pengukuran , 

simulasi, dan matematis tidak memiliki selisih yang 

terlalu jauh, sementara untuk sudut 135o memiliki 

perbedaan sebesar 0,28 Volt hal ini dipengaruhi oleh 

factor ketidak akuratan dalam pengamatan atau 

pembacaan sudut gelombang AC pada osiloskop. 
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Table 1. Perbandingan Tegangan Vrms 

 

 
 

 

4.  KESIMPULAN  

Rangkaian  pengontrol tegangan AC satu fasa ini 

dapat menghasilkan bentuk gelombang AC yang 

memiliki frekuensinya tetap sementara tegangan rms 

yang dihasilkan bervariasi sesuai dengan sudut yang 

diinginkan dimana nilai antara pengukuran dan 

simulasi tidak memiliki perbedaan yang jauh. 

 
5. SARAN 

Pengaturan sudut triger masih dilakukan secara 

visual sehingga menungkinkan perbedaan hasil 

pengukuran antara satu orang dengan yang lainnya, 

untuk mengatasi hal ini rangkaian perlu dilengkapi 

dengan pengatur sudut trigger SCR secara digital. 
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DIAGNOSA PENYAKIT KULIT BERBASIS WEB 

DENGAN METODE FORWARD CHAINING 
 

Ichsan(1, Feri Susilawati(2 
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ABSTRACT 

Experty system is one of field in artificial intelligenc, where such system has goal to adopt various illness or desease in 

computer application. By build this system, it expects computer can give a precice decision like professional that has certain 

knowledge. This system can be used by end user to get early information about skin illness that they suffer. It also give a fast 

respond how to overcome the skin disease.In this experience, we use forward chaining to get decision. The system based on 

web which use php as programming language anda MySQL as main database. 

 

 

Keywords: Expert System, Skin Illnes, Forward Chaining, Php, MySQL 

ABSTRAK 

Sistem pakar merupakan salah satu cabang dari bidang kecerdasan buatan, dimana sistem yang dibangun bertujuan untuk 

mengadopsi berbagai jenis  pengetahuan dalam bentuk program komputer. Sehingga komputer dapat menetapkan suatu 

keputusan  berdasarkan inputan informasi seperti yang lazimnya dilakukan oleh para  pakar dalam disiplin ilmunya. Dalam 

penelitian  ini dikembangkan suatu solusi sistem pakar diagnosa penyakit kulit yang lebih interaktif, sehingga masyarakat 

akan  mendapatkan respon yang cepat terhadap penyakit kulit yang dialaminya beserta rekomendasi penanganannya. Sistem 

ini menggunakan metode Forward-Chaining yang 

berfungsi sebagai kontrol dalam pemetaan gejala-gejala terhadap suatu penyakit . Dalam mengimplementasi sistem 

digunakan php serta database MySQL. 

 

Kata kunci: Sistem Pakar,Penyakit Kulit, Metode Forward Chaining, Php, MySQL 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

Sistem pakar merupakan suatu sistem yang dapat 

memberikan suatu informasi dalam hal pengambilan 

keputusan berdasarkan fakta-fakta permasalahan yang ada. 

Sistem pakar ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan 

dimana mekanisme kerjanya menggabungkan pengetahuan 

(knowledge) dan fakta-fakta serta metode penelusuran 

untuk memecahkan  permasalahan seperti layaknya kita 

sedang berkonsultasi dengan seorang pakar. 

Aktivitas kehidupan sehari-hari dapat terlaksanakan 

apabila ditunjang dengan faktor kesehatan yang baik. Tidak 

terkecuali dengan masalah penyakit kulit yang masih 

dianggap sebagai penyakit ringan oleh sebagian 

masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman penyakit 

kulit baik berupa pencegahan atau pengobatan salah 

satunya dapat dilakukan melalui konsultasi secara online. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang 

terus berkembang, sistem konsultasi online ini akan mampu 

mengedukasi masyarakat akan penyakit kulit yang 

dideritanya. 

Untuk memberikan kecepatan respon dalam 

memberikan keputusan terhadap suatu diagnosa penyakit 

kulit yang diderita oleh calon pasien, maka diperlukan suatu 

sistem layanan (sistem pakar) yang bertindak layaknya 

seperti seorang dokter spesialis berdasarkan fakta-fakta 

yang diberikan oleh  calon pasien. 

 

 

 

Sistem Pakar 

Salah satu cabang dari kecerdasan buatan (Artificial 

Intelligence) adalah sistem pakar (Expert System) yang 

memiliki mekanisme pemecahan masalah dengan cara 

mengadopsi pengetahuan manusia ke sistem komputer yang 

berfungsi layaknya sebagai seorang pakar seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 1.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pakar merupakan aplikasi berbasis komputer yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana 

Gambar.1.1 Area kecerdasan buatan  
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yang dipikirkan oleh pakar. Pakar yang dimaksud di sini 

adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat 

menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh 

orang awam (Kusrini, 2008). Pengetahuan dari sistem pakar 

berasal dari orang atau pengetahuan (knowledge) yang 

berasal dari buku-buku referensi, surat kabar atau karya 

ilmiah orang lain. 

 

Forward Chaining 

Metode forward chaining merupakan salah satu 

metode penalaran (inferensi) yang digunakan dalam sistem 

pakar untuk menganalisa suatu keputusan berdasarkan 

fakta-fakta yang diberikan oleh user. Jika klausa premis 

(IF) sesuai dengan situasi (bernilai TRUE), maka proses 

akan menyatakan konklusi  (THEN). Forward chaining 

adalah data-driven karena inferensi dimulai dengan 

informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Jika 

suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak 

dalam, maka digunakan forward chaining. 

 

Contoh : 

Terdapat 10 aturan yang tersimpan dalam basis 

pengetahuan yaitu : 

R1 : IF A THEN C 

R2 : IF C THEN D 

R3 : IF A AND E THEN F 

R4 : IF A THEN G 

R5 : IF F AND G THEN D 

R6 : IF G AND E THEN H 

R7 : IF C AND H THEN I 

R8 : IF I AND A THEN J 

R9 : IF G THEN J 

R10 : IF J THEN K 

Fakta awal yang diberikan hanya A dan E, kita ingin 

membuktikan apakah K bernilai benar, maka proses 

penalaran forward chaining terlihat pada gambar dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyakit Kulit 

Berikut ini adalah beberapa penyakit kulit yang sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (Niar Ariati,2013) : 

1. Eksim (Dermatitis) 

Orang-orang yang sering mengalami alergi lebih mudah 

terserang penyakit kulit ini. Penyakit ini dapat menghilang 

dengan sendirinya seiring pertambahan usia. Adapun 

gejala-gejalan dari penyakit eksim : 

- Pasien memiliki bakat alergi 

- Munculnya kulit bersisik. 

- Kulit terasa gatal 

- Kulit kemerahan 

- Mengalami luka panas 

- Melepuh berair 

2. Herpes 

Jenis penyakit kulit herpes disebabkan oleh virus 

varicella zoster dan virus herpes simpleks (virus 

HSV). Berikut ini gejala-gejala penyakit herpes: 

- Mengalami deman 

- Kulit terasa gatal 

- Terasa lemas 

- Mengalami nyeri 

- Pembesaran Kelenjar Limfa 

3. Bisul (Furunkel) 

Penyakit bisul disebabkan oleh bakteri. Pada 

penyakit ini terjadi penimbunan nanah 

dipermukaan kulit atau di dalam kulit. Adapun 

gejala-gejala dari penyakit bisul adalah sebagai 

berikut : 

- Terdapat Benjolan 

- Bernanah 

- Kulit Kemerahan 

- Mengalami luka panas 

4. Campak (Rubella) 

Penyakit campak disebabkan oleh virus golongan 

Paramixovirus. Penderita bisa menularkan 

penyakit ini dalam waktu 2-4 hari sebelum 

timbulnya ruam kulit dan 4 hari setelah ruam kulit 

anda. Berikut ini gejala-gejalanya : 

- Mengalami demam 

- Kulit terasa gatal 

- Kulit kemerahan 

- Terasa lemas 

- Nafsu makan berkurang 

- Flu dan bersin 

- Terdapat radang mata  

- Mengalami sakit kepala 

5. Kudis (Skabies) 

Infeksi dari penyakit ini ditandai dengan 

terdapatnya tungau betina atau nimfa stadium 

kedua yang secara aktif membuat terowongan di 

epidermis atau lapisan tanduk. Gejala-gejala dari 

penyakit kulit ini adalah : 

- Terdapat tungau 

- Kebotakan 

- Terdapat Keropeng 

- Kulit terasa gatal 

- Kulit kemerahan 

6. Kurap 

Penyakit kurap disebabkan oleh infeksi jamur. 

Kurap mudah terjangkit dalam keadaan lembab 

terutama kita yang mendiami kawasan tropika. 

Gejala-gejala dari penyakit kurap : 

- Berbentuk lingkaran 

- Terdapat bercak putih 

Gambar.1.2 Forward Chaining  
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- Timbulnya kulit bersisik 

- Kulit terasa gatal 

- Kulit menebal 

- Mengalami luka panas 

- Melepuh berair 

7. Psoriasis 

Psoriasi merupakan penyakit inflamasi 

noninfeksius yang kronik pada kulit dimana 

produksi sel-sel epidermis terjadi dengan 

kecepatan kurang lebih enam hingga Sembilan 

kali lebih besar daripada kecepatan yang normal. 

Adapun gejala-gejala telah terserang penyakit 

psoriasis adalah sebagai berikut: 

- Terdapat bercak merah 

- Timbulnya kulit bersisik 

- Kulit terasa gatal 

- Melebar 

8. Melanoma 

Penyakit ini adalah jenis kanker kulit yang berasal 

dari sel-sel penghasil pigmen.Kulit putih atau 

berwarna terang berada pada resiko yang lebih 

tinggi terkena melanoma. Adapun gejala-gejala 

penderita melanoma adalah : 

- Berdarah 

- Kulit terasa gatal 

- Tahi lalat berubah warna 

- Tahi lalat membesar 

9. Impetigo (Impetere) 

Impetigo adalah infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri jenis steptpkokus atau staphylokokus dan 

terjadi dibagian lapisan kulit atas. Gejala-gejala 

dari penyakit ini adalah sebagai berikut : 

- Terdapat Keropeng 

- Kulit kemerahan 

- Melepuh berair 

- Pembesaran kelenjar getah bening 

10. Kutu air (Tinea Pedis) 

Kutu air adalah penyakit kulit yang disebabkan 

oleh jamur dermatofit atau trikofiton. Infeksi 

jamur umumnya terjadi di kaki meskipun 

sebenarnya dapat pula terjadi pada berbagai 

bagian tubuh lain seperti tangan, pangkal paha dan 

kulit kepala. Gejala-gejalanya adalah sebagai 

berikut : 

- Bau tidak sedapa 

- Terjadi iritasi 

- Timbulnya kulit bersisik 

- Kulit terasa gatal 

 

II. METODELOGI 

Penelitian ini mentitikberatkan dalam membuat sistem 

informasi yang menghasil sebuah keputusan tentang 

diagnosa penyakit kulit berdasarkan data-data yang diinput 

oleh user. 

Sistem ini disajikan dalam bentuk aplikasi web, dimana 

basis data penyakit menjadi salah satu bagian terpenting 

untuk operasionalitas sistem tersebut. 

 

Perancangan Sistem  

Perancangan sistem ini akan dibagi menjadi beberapa 

subsistem yaitu: 

1. Perancangan Data Flow Diagram  

Perancangan ini mendeskripsikan informasi aliran data 

antara satu proses dengan proses lainnya, termasuk 

interaksi antara entitas dengan proses. 

2. Perancangan Entity Relationship Diagram 

Perancangan ini bertujuan untuk menampilkan wujud 

tabel dan field-field pada dabatase, sehingga struktur logis 

dari database akan terbaca sebelum pembuatan struktur 

fisik dari database. 

 

Konteksi  Diagram 

Gambar diagram konteks dibawah ini 

menunjukkan bahwa sistem pakar berinteraksi dengan 2 

external entity, yaitu admin dan user. Seorang admin dapat 

memasukkan data ke dalam sistem serta dapat memperoleh 

informasi melalui fasilitas akuisisi pengetahuan. Seorang 

user hanya bisa melakukan konsultasi dengan sistem yaitu 

dengan memasukan data pasien serta memilih gejala 

penyakit, kemudian user memperoleh informasi hasil 

analisa penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Input Data Penyakit 

Pada bagian menu inputan penyakit, administrator 

dapat memasukkan data penyakit yang nantinya akan 

disimpan pada sisi database seperti yang ditunjukkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang terlihat pada Gambar.3.1, Kode Penyakit 

bersifat increment sehingga pada bagian ini kita tidak dapat 

dengan bebas memasukkan kode penyakit yang kita 

Laporan Hasil 
Analisa

Info Penyakit

Data Gejala

Data Penyakit

Data Gejala

Analisa Hasil

Data Penyakit

Data Gejala

Data Penyakit

Sistem Pakar
Penyakit Pada 

Balita
Admin User

Gambar.2.2 Konteks Diagram 

 

Gambar.3.1 Input Data Penyakit 
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kehendaki. 

 

Selain kode penyakit, beberapa data lainnya yang 

harus diinputkan adalah : 

• Nama Penyakit menyatakan nama penyakit yang 

sering disebut dalam bahasa sehari-hari 

• Nama Latin menyatakan istilah medis terhadap 

sebuah nama penyakit 

• Definis memberikan keterangan penyebab dari 

sebuah penyakit, apakah disebabkan oleh bakteri 

atau virus. 

• Pencegahan merupakan cara-cara menghindari 

terjangkitnya dari sebuah penyakit. 

• Solusi berisikan informasi pengobatan apabila 

terkena sebuah penyakit. 

  

 

Input Data Gejala 

Proses penginputan gejala untuk bagian kode gejala 

sama halnya dengan kode penyakit dimana kode tersebut 

bersifat increment. Berikut ini adalah form untuk 

menginput gejala seperti yang ditunjukkan oleh Gambar.3.2 

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Input Data Gejala 

 

Seperti yang terlihat pada Gambar.3.2, kita hanya 

menginputkan gejala-gejala yang memungkinkan dari 

sebuah penyakit. Namun dalam hal ini, kode gejala belum 

dipasangkan atau direlasikan pada sebuah penyakit.  

Informasi gejala yang diinputkan cukup hanya satu 

gejala, tidak boleh lebih. Karena setiap satu gejala memiliki 

kode tersendiri. Jika seandainya sebuah penyakit memiliki 

banyak gejala, maka harus diinputkan satu-satu. Hal ini 

dikarenakan sebuah gejala dari sebuah penyakit akan 

dimiliki juga oleh penyakit lainnya.  

Input Data Relasi 

Pada tahap ini, kita baru melakukan relasi antara 

sebuah penyakit dengan beberapa gejala. Dalam 

memutuskan penyakit apa yang menyerang seorang pasien, 

maka harus dipastikan gejala-gejala tersebut adalah 

kategori dari sebuah penyakit tertentu.  Untuk itu 

diperlukan sebuah form untuk menginput data relasi 

penyakit dengan gejala-gejalanya seperti yang ditunjukkan 

oleh Gambar.3.3 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Input Data Relasi 

 

Setelah dipetakan atau direlasikan gejalanya,kemudian 

disimpan. Langkah berikutnya dilanjutkan dengan 

menghubungkan semua gejala terhadap penyakit tersebut. 

 

Ubah Data Penyakit 

Pada dashboard administrator, kita juga menyediakan 

menu untuk merubah inputan data penyakit yang telah 

tersimpan pada database. Fungsi ini berfungsi apabila untuk 

merubah beberap data penyakit jika terdapat kekeliruan dari 

sebuah penyakit baik dalam hal nama penyakit, nama latin 

dari sebuah penyakit, cara pencegahannya maupun solusi 

pengobatannya. 

Ketika klik menu ubah penyakit, maka terlebih dahulu 

akan ditampilkan sejumlah data penyakit diambil kembali 

(retrieve) dari database seperti yang ditunjukkan oleh 

Gambar.3.4 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Pasien 

Pada bagian menu Lap Pasien akan berisikan informasi 

data-data pasien. Data-data pasien yang ditampilkan adalah 

data pasien yang pernah menggunakan layanan konsultasi 

dari sistem diagnosa penyakit kulit. Jadi data pasien akan 

tersimpan pada database seperti yang ditunjukkan oleh 

Gambar.3.3  Ubah Data Penyakit 
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gambar.3.5 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan perancangan dan implementasi sistem 

pakar diagnosa penyakit kulit yang dilakukan pada 

beberapa data penyakit kulit, maka dapat disimpulkan 

bahwa sistem ini merupakan salah satu solusi alternatif bagi 

masyarakat untuk mencegah terhindar dari penyakit kulit 

tersebut. 

 Disamping itu, sistem ini dapat memberikan analisa 

atau diagnosa penyakit kulit yang diderita berdasarkan dari 

gejala-gejala yang dijawab oleh calon pasien. 

Saran 

Sistem ini mengandalkan jawaban dari pengguna atas 

serangkaian pertanyaan-pertanyaan tentang gejala-gejala 

yang diajukan. Sehingga ada kemungkinan besar terjadinya 

peluang kesalahan dari sisi pengguna dalam mengartikan 

setiap pertanyaan. Maka dari itu, pengembangan dari 

penelitian ini disamping pertanyaan tentang gejala, sistem 

dapat juga membaca gambar penyakit kulit yang langsung 

dialami oleh pengguna. Untuk itu sistem diagnosa penyakit 

kulit ini harus menerapkan proses pengolahan citra. 

Sehingga nantinya akan terdapat dua informasi analisa, 

yang pertama informasi analisa berdasarkan serangkaian 

pertanyaan dan yang kedua berdasarkan gambar penyakit 

yang dikirim oleh pengguna dengan cara 

menguploadnyadalam database.  
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ABSTRACT 

Smart Gesture is one of the interesting technologies to be developed. Smart gesture can be harnessed into a vast range of 

things to ease the people work  people. In general the suitcase uses to pack the stuff which is pulled manual. By using a Smart 

Gestures suitcase, user does not need to pull the trunk anymore, it can be controlled by using gloves. Smart Gesture is applied 

on a suitcase using the accelerometer sensor to start the motor. It controls the suitcase on the level of the slope of the hands 

resulting from the accelerometer sensor. To minimize the discharge of excess power in pulling the suitcase, it makes the user 

to control the suitcase without pulling it directly. 

 

Keyword : Suitcase, Arduino, Smart Gesture. 

 
ABSTRAK 

 
Smart Gesture merupakan salah satu teknologi yang menarik untuk dikembangkan. Smart gesture dapat dimanfaatkan menjadi 

berbagai macam hal sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Pada umumnya koper digunakan untuk mengemas barang 

bawaan yang ditarik secara manual, dengan adanya Smart Gestur pengguna koper tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk 

menarik koper lagi, cukup mengontrol dengan glove. Smart Gesture yang diterapkan pada koper menggunakan sensor 

accelerometer untuk menjalankan motor, sehingga pengontrolan koper hanya dengan mengandalkan tingkat kemiringan tangan 

yang dihasilkan dari sensor accelerometer. Untuk meminimalisir keluarnya tenaga berlebih dalam menarik koper maka para 

pengguna koper dapat mengontrol koper tanpa harus menariknya secara langsung. 

 

Kata Kunci : Koper, Arduino, Smart Gesture 

 

I.  PENDAHULUAN 
 

Koper atau juga disebut tempat penyimpanan barang 

atau pakaian merupakan alat yang sangat sering digunakan 

untuk orang berpergian. Banyak koper yang digunakan 

dalam bentuk manual yaitu dengan cara mendorong atau 

menarik koper tersebut, sehingga banyak orang yang 

merasa kesakitan di bagian tangannya. Dengan 

perkembangan teknologi saat ini Koper dapat kita gunakan 

secara otomatis berdasarkan gerak tangan atau yang dikenal 

sebagai teknologi Smart Gesture. 

Smart Gesture adalah salah satu cara untuk membantu dan 

memudahkan mengerakkan koper tanpa menggunakan 

tenaga manusia yang ekstra, karena alat ini dapat 

menggerakkan suatu objek berdasarkan gerakan tangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 

mengambil proyek akhir dengan judul “Rancang Bangun 

Koper Smart Gesture Berbasis Arduino” dengan 

harapan kedepannya dapat memudahkan pengguna dalam 

penggunaan koper. 

Arduino  

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang 

bersifat open-source diturunkan dari Wiring Platform  yang 

dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam 

berbagai bidang. Arduino juga merupakan platform 

hardware terbuka berdasarkan hardware dan software yang 

fleksibel dan mudah digunakan. Arduino mungkin 

terdengar cukup berbeda dengan perangkat elektronik yang 

pernah ada selama ini, seperti LED (led emitting diode), 

atau resistor atau transistor bahkan mikrokontroler seperti 

AVR atau PIC atau yang lainnya. Arduino uno memiliki 14 

pin input dari output digital dimana 6 input tersebut dapat 

digunakan sebagai output PVM dan 6 pin analog, 16 MHz 

osilator kristal koneksi USB jack power, ICSP header,  dan 

tombol reset [1].  

 

 

Gambar 2.1 Arduino Uno R3 

Penggunaan modul RF 433MHz sebagai alternatif 

pengganti bluetooth, maupun module NRF240+ yang 

sebelumnya pernah dibahas. Penggunaan modul RF (Radio 

mailto:1Safwan@politeknikaceh.ac.id
mailto:2feri@politeknikaceh.ac.id
mailto:3dedimunandar95@gmail
mailto:4fitriady@politeknikaceh.ac.id
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Frequency) menjadi alternatif lain yang lebih efisien dan 

murah untuk transmisi data. Komunikasi nirkabel yaitu 

komunikasi yang dimana antara transceiver dan reciever 

tidak perlu kabel sebagai sarana komunikasinya [2].  

Paket 433Mhz RF link kit terdiri dari pemancar (Tx) dan 

penerima (Rx), yang secara umum digunakan untuk remote 

control. Jenis atau model WLS107B4B, dengan berat 

sekitar 5 g, dengan frekuensi sebesar 433Mhz, Modulasi 

ASK, keluaran data penerima : tinggi - 1/2 Vcc, rendah - 

0.7v, Tegangan masukkan transmisi : 3-12V (semakin 

tegangan masukannya tinggi maka kekuatan transmisi juga 

lebih baik, Tegangan masukkan penerima : 3.3-6V 

(semakin tegangan masukannya tinggi maka kekuatan 

penerimaan juga semakin baik)[3]. 

 

 

Gambar 2.6  Modul RF Rx/Tx 433 MHz 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Analisis Sistem 

Metode Penelitian dilakukan dengan metode praktik dan 

Analisa system.  Salah satu untuk memudahkan dalam 

penggerakan koper tersebut dengan cara menggunakan 

smart gesture atau menggunakan sensor accelerometer, dan 

jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sarung 

tangan dengan slave atau motor menggunakan Module RF 

Rx/Tx 433 MHz. 

 

 Blok Diagram 

Berikut ini adalah bentuk blok diagram dari Koper 

Smart Gesture yang terdiri dari arduino. 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram 

 

Fungsi dari block diagram di atas adalah sebagai berikut: 

1. Sensor Acceloremeter 

Untuk menentukan nilai x dan y . 

2. Power 

Untuk menghidupkan dan mematikan alat tersebut . 

3. Arduino Nano 

Berfungsi sebagai mikroprocesor. 

4. RF 433 

Sebagai penghubung antara koper dan glove. 

5. Motor DC 

Berfungsi sebagai pengerak roda pada Koper 

Dari Blok Diagram diatas dapat dijelaskan prinsip kerja 

dari sistem ini adalah slave akan terhubung dengan arduino 

menggunakan module RF 433 mHz melalui pinout TX yang 

akan menuliskan command di monitoring kemudian 

arduino uno bekerja sesuai pemograman yang telah di input 

melalui program.  

Desain Alur / Flowchart Koper. 

 

Gambar 3.2 Diagram Alur Koper 

Keterangan Alur (FlowChart) Koper : 

1. Mulai  

Master dan slave akan langsung terhubung. 

2. Perangkat Terhubung 

Berfungsi menyambungkan perangkat sarung tangan 

dengan koper. 

3. Sensor Acceloremeter 

Sensor ini akan mendapatkan nilai dari percepatan 

kemiringan 

4. Mendapatkan nilai pada sensor. 

Proses ini yaitu mendapatkan nilai pada sensor dan 
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mengubah menjadi nilai integer berdasarkan program 

pada koper 

5. Mengirimkan Nilai integer 

Proses ini mengirimkan nilai integer dari master 

kepada slave melalui serial.write. 

6. Diterima oleh slave atau koper 

Proses ini untuk mendapatkan nilai integer dari koper 

melalui program serial read. 

7. Program berjalan 

Menjalankan program sesuai dengan input untuk 

menjalankan program dan mengirimkan ouput motor. 

8. Program motor mundur 

9. Apabila sensor terdeteksi makan program akan 

mengirimkan program mundur pada motor. 

10. Motor berjalan  

Desain Alir / Flowchart Glove 

 

Gambar 3.3 Diagram Alur Glove 

 

Keterangan Alir (FlowChart) Glove : 

1. Mulai  

2. Pertama kita akan mulai menghidukan atau 

menghubungkan sarung tangan pengendali. 

3. Posisi tangan mengarah ke atas 

4. Jika tangan mengarah ke atas maka koper akan 

bergerak mundur kebelakang. 

5. Posisi tangan kebawah 

6. Jika tangan mengarah ke bawah maka koper akan 

bergerak maju kedepan 

7. Posisi tangan ke kiri 

8. Jika tangan mengarah ke kiri atau serong ke kiri 

maka koper akan berbelok arah ke kiri. 

9. Posisi tangan serong ke kanan 

10. Jika tangan mengarah ke kanan atau serong ke 

kanan maka koper akan berbelok arah ke kanan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil dan project yang telah 

dibuat yaitu berupa sarung tangan smart gesture, dan koper 

untuk output yang dihasilkan dari sensor accelerometer. 

 

Rancangan Smart Gesture 

Gambar dibawah ini merupakan rangkaian smart 

gesture yang mengambil data dari sensor accelerometer 

untuk mengubah menjadi value untuk dapat dikirimkan ke 

koper untuk dapat mengeluarkan output. Mengirim value 

tersebut menggunakan Serial.write. 

 

 

 
Gambar 4.1 Rancangan Smart Gesutre 

 

Keterangan gambar : 

1. Sensor Accelerometer. 

2. Arduino Nano & RF 433. 

Rancangan Koper  

Gambar dibawah ini adalah rangkaian koper yang 

berfungsi menggerakkan motor dengan cara menerima 

input dari smart gesture  dan di olah menjadi perintah untuk 

menjalankan motor sesuai dengan program, pada rangkaian 

koper terdapat Arduino uno sebagai microkontroler, modul 

RF 433 sebagai penghubung antara smart gesture dengan 

koper agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan 

terdapat Module Relay 4 Chennel yang berfungsi untuk 

mengaliri arus pada motor. 

 

 

 

 

 

 

1

a 

 

2 
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Gambar 4.2 Lampiran Program Koper 

 Hasil Analisa Sistem 

Pada pengujian terhadap alat yang dilakukan, dengan 

cara menambahkan beban pada koper untuk menguji 

seberapa besar berat yang sanggup ditahan oleh koper. 

Pengujian ini berfungsi untuk memaksimalkan dalam 

penggunaan koper. 

 

Tabel 4.1 Tabel Pengujian 

No Pengujian Hasil 

1 Beban 1 Kg Koper berjalan sempurna 

dengan kecepatan 2 km/h 

2 Beban 2 Kg Koper berjalan sempurna 

dengan kecepatan 1.5 km/h 

3 Beban 3 Kg Koper berjalan sempurna 

dengan kecepatan 1 km/h 

4 Beban 4 Kg Koper berjalan sempurna 

dengan kecepatan 0,5 km/h 

5 Beban 5 Kg Koper tidak berjalan 

 

Pada pengujian diatas menjelaskan dengan bobot 

beban pengujian menunjukan bahwa koper sanggup 

menahan beban sebesar 3 kg dengan kecepatan 1 km/h 

dengan posisi baterai penuh, dan sanggup berjalan sekitar 

35 menit untuk sekali pengisian baterai. 

Tabet 4.2 Tabel Kondisi 

No Kondisi Output 

1. Maju Koper akan berjalan 

lurus 

2. Kiri  Koper akan berjalan 

ke kiri dengan cara 

mematikan satu 

buah motor 

belakang sebalah 

kanan 

3. Kanan  Koper akan 

berbelok ke kanan 

dengan cara 

mematikan satu 

motor belakan 

sebelah kiri 

4. Mundur  Koper akan 

bergerak mundur 

5 Apabila 

koper dalam 

keadaan 

diam 

Koper tidak akan 

merespon apa-apa 

  

Pada tabel diatas menjelaskan kondisi, saat koper 

mengeluarkan output yaitu gerakan motor. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil pembuatan smart gesture pada 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, 

Smart gesture ini dapat mempermudah orang dalam 

pemakain koper dan penggunaan Smart gesture dapat 

menghemat tenaga dalam penggunaan koper. 

Untuk pengembangan kedepan penelitian ini disarankan 

agar motor yang digunakan menggunakan motor yang besar 

torsinya dan stabil dalam penggunaan listriknya sehingga 

penelitian smart gesture ini lebih stabil dalam 

melaksanakan tugasnya. Kemudian untuk membuat alat ini 

dapat jalan dengan lurus tanpa berputar penelitian ini 

disarankan untuk menggunakan PWM (Pulse Width 

Modulation) yang dapat mengukur kecepatan koper. 
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ABSTRACT 
Generally, in Banda Aceh there are several entertainment venues that provide water dancing which are still 

monotonous and unvaried. This situation is caused by the absence of new innovations that are displayed to be 

enjoyed. To deal with, this final project created an this application can provide water dancing with varied 

patterns. This tool can be controlled via android. Furthermore, it uses Arduino Mega, DC Motor, L293D 

motor driver, Android. 

. 

 
Keywords: Water dancing, Arduino Mega, Motor DC, Driver Motor L293d, Android. 

 

ABSTRAK 
 

Umumnya, di Banda Aceh terdapat beberapa tempat hiburan yang menyediakan water dancing yang masih 

bersifat monoton dan tidak bervariasi karena tidak adanya inovasi baru yang ditampilkan untuk dinikmati. Oleh 

karena itu, pada proyek akhir ini dibuat sebuah alat yang dapat menyediakan water dancing dengan pola yang 

bervariasi. Alat ini dapat dikontrol melalui android. Pembuatan alat ini menggunakan Arduino Mega, Motor 

DC, Driver Motor L293D, Android. 

 
Kata Kunci: Water dancing, Arduino Mega, Motor DC, Driver Motor L293d, Android

 

I. PENDAHULUAN 

Water dancing merupakan sebuah alat yang sangat 

menarik dan dapat membuat suasana tempat menjadi 

lebih indah dan segar untuk dipandang. Di Banda Aceh 

terdapat beberapa tempat hiburan yang menyediakan 

water dancing. Akan tetapi pola dari water dancing 

tersebut masih bersifat mononton dan tidak bervariasi 

karena tidak adanya inovasi baru yang ditampilkan 

untuk dinikmati 

Inovasi baru yang mampu mengatasi hal tersebut 

adalah dengan membangun sebuah sistem kontrol 

water dancing berbasis android dan arduino. Alat ini 

dapat menciptakan keluaran air dengan beberapa pola 

yang bervariasi. Selain itu, alat ini jua dilengkapi LED 

yang akan mengikuti arah dari pola yang sedang aktif 

sehingga alat ini tetap mampu bekerja secara optimal 

di waktu malam hari atau di lokasi yang minim cahaya. 

Semua pola pada alat ini dikontrol melalui android. 

Dengan adanya sistem kontrol water dancing 

berbasis android dan arduino ini diharapkan dapat 

dapat menciptakan nilai keindahan yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

Blok Diagram Sistem 

Bab ini akan menjelaskan mengenai perancangan 

sistem kontrol water dancing yang akan dibuat 

berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Alat ini disebut “Rancang Bangun Sistem 

Kontrol Water Dancing Berbasis Arduino dan 

Android”.  

 
 

Gambar 1. Blok Diagram 

Berdasarkan gambar blok diagram diatas bagian 

dari tiap-tiap blok sebagai berikut: 

1. Arduino mega berfungsi sebagai pengendali 

utama dari keseluruhan sistem atau dapat 

disebut juga sebagai otak dari kerja alat ini. 

2. Bluetooth HC-05 berfungsi sebagai 

penghubung arduino dengan android. 
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3. Aplikasi digunakan sebagai pengontrol dari 

sistem kerja alat ini 

4. Driver motor l293d digunakan sebagai 

penggerak mini water pump 12V 

5. Mini water pump 12V berfungsi untuk menarik 

dan mengeluarkan air sehingga terbentuk pola 

water dancing 

6. Panel P10 LED berfungsi untuk menampilkan 

pola water dancing yang sedang berjalan  

 

Desain Arus/Flowchart 

Flowchart Alat 

 
Gambar 2. Flowchart Alat 

Keterangan flowchart alat : 

 

Inisialisasi program ke arduino, kemudian inisialisasi 

koneksi bluetooth yang dimana pengecekan koneksi 

bluetooth ke hp apabila sudah terkoneksi mini water 

pump hidup untuk menjalakan pola pertama pada 

water dancing, kalau bluetooth tidak terkoneksi ke hp 

maka akan dilakukan pengecekan yang di mana 

bluetooth tersebut sampai terhubung oleh hp. 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart Mobile 

 

 
Gambar 3. Flowchart Mobile 

 

Keterangan flowcart mobile : 

Inisialisasi aplikasi kontrol water dancing, 

kemudian inisialisasi variabel pola pada aplikasi 

kontrol water dancing untuk mengetahui variabel pola 

yang dipakai pada aplikasi kemudian pemeriksaan 

koneksi bluetooth apabila sudah terkoneksi button pada 

aplikasi di ON kan untuk menjalakan water dancing 

pola pertama. Jika aplikasi belum terkoneksi pada 

bluetooth maka akan dilakukan pengecekan yang di 

mana   bluetooth tersebut sampai terhubung oleh 

aplikasi. 

 

Desain Pola 

1.1.1. Pola Equalizer 

 

 
Gambar 4. Desain Pola Equalizer 
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1.1.2. Pola Sinus 

 

 
Gambar 5. Desain Pola Sinus 

 

1.1.3. Pola Ogive 

 
 

Gambar 5. Desain Pola Ogive 

 

4.  Pembuatan Aplikasi Android 

 
1.Tahap pertama merancang tampilan UI 

 
Gambar 6. Pembuatan Android tahap 1 

2. kemudian setelah membuat tampilan selanjutnya 

klik block di sudut kanan atas untuk membuat aksi dari 

masing2 tombol yang di pakai 

 
Gambar 7. Pembuatan Android tahap 2 

 

3. Selanjutnya setelah selesai langkah ke 2 , klik Build  

kemudian diberi 2 pilihan dan disini saya memilih 

metode  (save apk to my computer) , selanjutnya hanya 

memasukan apk ke android dan install 

 

 

 
Gambar 8. Pembuatan Android tahap 3 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi 

Implementasi adalah tahap mempresentasikan hasil 

rancangan ke dalam bahasa pemograman. Untuk 

mempresentasikan hasil rancangan ke dalam bahasa 

pemograman dibutuhkan perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk membuat kode program. 

 

2. Kebutuhan Perangkat Keras 

 
1. Laptop Lenovo 

 2. Arduino 

 3. Smartphone Samsung 

 4. Mini Water Pump 12v 

 5. Mini Driver Motor L293D 

 

3. Kebutuhan Perangkat Lunak 
1. Aplikasi control water dancing 

 

4. Hasil Dan Pembahasan 

 
Setelah program dapat bekerja baik pada alat yang 

sudah dirancang, maka selanjutya membangun 

controller melalui smartphone android. Controller 

tersebut akan diuji coba kembali untuk menjalankan 

alat sesuai dengan pola-pola yang sudah didesain. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat ini dapat 

berkerja dengan baik. 

 

 
Gambar 9. Rancangan Alat 
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Keterangan gambar di atas: 

1. Arduino Mega

2. Power Supply 12 v dan 5 v

3. Hc 05 (bluetooth)

4. Panel LED P10

5. Penampung atau wadah air

6. Mini driver motor l293d

7. Terminal block listrik 12

8. breadboard

5. Tampilan Aplikasi Android

Gambar 10. Tampilan Android 

Pada gambar 10. merupakan tampilan aplikasi pada 

pengontrolan alat kontrol water dancing pada 

android. Pada tampilan ini terdapat button untuk 

mencari bluetooth hc 05 pada alat water dancing 

tersebut. Terdapat juga button on-off pada masing-

masing pola water dancing. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Alat ini dapat mengontrol water dancing

dengan pola yang berbeda melalui android.

2. Alat ini dapat berubah pola water dancing

sesuai dengan keinginan user.

3. Pada motor driver alat ini hanya dapat

mengontrol 5 PWM untuk 10 mini water

pump 12 V.

Penelitian ini dapat dioptimalkan dengan melakukan 

saran berikut ini: 

1. Untuk pengembangan selanjutnya sebaiknya

menggunakan driver motor lain dari

penelitian ini yang dapat mengatur 10 PWM 

atau kecepatan sehingga dapat mengontrol 10 

mini water pump dengan PWM atau 

kecepatan yang berbeda-beda. 

2. Membuat pembuangan pada wadah air alat ini

supaya memudahkan pengisian atau

pembuangan air.
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ABSTRAK 

 
Shalat merupakan salah satu rukun islam yang wajib diketahui dan dipelajari oleh seluruh umat islam didunia ini. 

Selama ini tata cara berwudhu dan shalat dipelajari menggunakan metode konvensional yaitu hanya dengan 

menggunakan buku dan lisan saja sebagai panduan pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu masalah umat islam 

terutama siswa yang kurang mampu memahami secara langsung tata cara berwudhu dan shalat dengan baik dan 

benar.  Dalam era digital saat ini masalah tersebut dapat diatasi dengan membuat sebuah aplikasi animasi tiga 

dimensi dalam mempraktekkan langsung tata cara berwudhu dan shalat. Aplikasi ini dibuat berbasis android 

menggunakan virtual reality. Virtual Reality adalah teknologi yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi 

dengan  lingkungan simulasi computer baik berdasarkan objek nyata maupun animasi.  

 
Kata kunci: wudhu, shalat, animasi, tiga dimensi, Virtual Reality 

 

      ABSTRACT  

 
Prayer is one of the pillars of Islam that must be known and studied by all Muslims in this world. So far the procedure for 

ablution and prayer is learned using conventional methods, namely only by using books and oral as a learning guide. This 

has become one of the problems of Muslims, especially students who are less able to directly understand the procedures 

for ablution and prayer properly. In the current digital era, this problem can be overcome by creating a three-dimensional 

animation application in practicing the procedures for ablution and prayer. This application is based on Android using 

virtual reality. Virtual Reality is a technology used by users to interact with computer simulation environments based on 

both real objects and animations. 

 

Keywords: ablution, Prayer, animation, three dimension, Virtual Reality. 

 

1. PENDAHULUAN 

Teknologi Multimedia dapat membantu untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas 

tinggi melalui media yang bervariasi seperti teks, 

grafik, suara, dan animasi. Pemanfaatan multimedia 

dalam pembelajaran interaktif telah terbukti memiliki 

dampak positif pada proses belajar mengajar, bahkan 

lebih efektif dari metode pembelajaran tradisional. 

Disamping itu jika pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif dikombinasikan dengan petunjuk guru maka 

dapat mendorong kemampuan siswa dalam 

mengakuisisi pengetahuan dan keterampilan. 

Berbagai pembelajaran telah banyak dimodifikasi 

kedalam bentuk animasi tiga dimensi seperti 

pembelajaran shalat jenazah yang di buat oleh 

Prabowo dkk [1], begitu juga dengan Sholiqah dkk 

membuat media pembelajaran tentang anatomi tubuh 

manusia [2], selain media pembelajaran, animasi tiga 

dimensi juga dapat dibuat untuk pengujian kendaraan 

bermotor [3] serta untuk mengaplikasikan budaya 

passiliran [4]. Kini animasi tiga dimensi dapat 

digunakan pada mobile android melalui media virtual 

reality (VR). Virtual reality adalah teknologi yang 

digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan 

lingkungan simulasi computer baik berdasarkan objek 

nyata maupun animasi. Virtual reality memiliki 

banyak peluang untuk terus dikembangkan dalam 

bidang apapun, termasuk jug media pembelajaran 

seperti yang dibuat oleh Agushinta dkk untuk sistem 

ekskresi manusia [5] berdasarkan beberapa penelitian 

diatas maka tidak menutup kemungkinan tata cara 

berwudhu dan shalat juga dapat diterapkan dalam 

animasi tiga dimensi menggunakan virtual reality. 

Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya shalat. 

Orang yang akan melakukan shalat, diwajibkan 

berwudhu terlebih dahulu, tanpa wudhu shalatnya 

tidak akan sah. Berwudhu secara bahasa berarti bersih 

dan indah. Wudhu adalah salah suatu praktek ibadah 

bagi seorang muslim yang mau melaksanakan ibadah 

shalat, sehingga apabila seseorang hendak 

melaksanakan shalat baik itu shalat wajib atau shalat 

sunnah maka harus diawali dengan wudhu baru bisa 

mengerjakan shalat. Shalat ialah berhadap hati kepada 
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Allah SWT sebagai ibadah, yang diwajibkan atas tiap 

- tiap orang islam (shalat wajib) baik laki-laki maupun 

perempuan berupa perbuatan/perkataan dan 

berdasarkan atas syarat - syarat dan rukun tertentu, 

yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam. Adapun yang menjadi shalat wajib bagi 

seorang muslim adalah shalat lima waktu yang 

dikerjakan sebanyak lima kali sehari dalam waktu - 

waktu tertentu, kecuali berhalangan oleh sebab - sebab 

tertentu [6]. 

Shalat merupakan salah satu rukun islam yang 

wajib diketahui dan dipelajari oleh seluruh umat islam 

didunia ini. Selama ini pegetahuan tentang tata cara 

berwudhu dan shalat masih menggunakan cara 

konvensional yaitu menggunakan buku dan lisan dari 

guru atau ustadz sebagai media pembelajaran. Hai ini 

membuat siswa kurang mampu memahami secara 

langsung jika tidak dipraktekkan. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka dibuatlah sebuah aplikasi 

animasi tiga dimensi pembelajaran tata cara berwudhu 

dan shalat berbasis virtual reality. dengan aplikasi ini 

pembelajaran tentang berwudhu dan shalat dapat 

dipraktekkan secara langsung seperti yang 

dicontohkan dalam animasi serta dapat diulang-ulang 

sampai betul-betul memahami dalam prakteknya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini metode yang digunakan ada dua 

yaitu perancangan atau modeling dan story board. 

 

2.1. Tahapan Perancangan 

Dalam pembuatan animasi ini menggunakan software 

blender 3D untuk pergerakan dari berwudhu dan 

shalat. Proses perancangan ada 26 step yang 

dikerjakan seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

 

1. Mendownload Karakter 

Karakter orang pada animasi ini di download melalui 

situs https://www.blendswap.com/blends/view/7047 

kemudian gunakan fitur pencarian untuk mencari 

karakter yang diinginkan. 

 

 
Gambar 1. Download Karakter 

 

2. Memodifikasi Karakter  

Setelah karakter di download, kemudian karakter di 

modifikasi dengan menambahkan ring pada karakter, 

baju putih lengan panjang, celana hitam panjang dan 

menggunakan peci. 

 
Gambar 2. Memodifikasi Karakter 

 

3. Proses Pergerakan Karakter 

Setelah karakter dimodifikasi selanjutnya memproses 

pergerakan karakter. 

 

 
Gambar 3. Proses Pergerakan Karakter 

 

4. Membuat Objek Sejadah 

Objek sejadah dibuat dengan menggunakan object 

rectangle. 

 

 
Gambar 4. Membuat Objek Sejadah 

 

5. Ukuran untuk Membuat Sejadah 

Setelah membuat objek rectangle selanjutnya 

mengecilkan skala agar sama persis dengan sejadah. 

 

 
Gambar 5. Mengatur Ukuran Sejadah 

https://www.blendswap.com/blends/view/7047
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6. Texturing Sejadah 

Setelah melakukan ukuran pada sejadah, Penulis 

melakukan texturing sejadah menggunakan gambar 

sejadah agar tampak terlihat bagus. 

 
Gambar 6. Texturing Sejadah 

 

7. Membuat Objek Lantai 

Kemudian penulis membuat objek lantai dengan 

memilih add – mesh – plane. 

 
Gambar 7. Membuat Objek Lantai 

 

8. Ukuran untuk Membuat Lantai 

Setelah membuat objek lantai kemudian penulis 

menyesuaikan ukuran lantai yang penulis inginkan. 

 

 
Gambar 8. Mengatur ukuran Lantai 

 

9. Texturing Lantai 

Setelah melakukan ukuran pada lantai, Penulis 

melakukan texturing lantai menggunakan gambar 

lantai agar tampak terlihat bagus. 

 

 
Gambar 9. Texturing Lantai 

 

10. Penambahan Lighting 

Penambahkan lighting agar ruangan terlihat cerah dan 

jelas.  

 
Gambar 10. Penambahan Lighting 

 

11. Penambahan Objek Pemutaran Kamera 

Penambahkan objek untuk memutarkan kamera 

dengan memilih add-empty-plain axes. 

 
Gambar 11. Objek Pemutaran Kamera 

 

12. Penambahan Objek Kamera 

Setelah menambahkan objek pemutar kamera baru 

penulis menambahkan objek kamera dengan memilih 

add-camera. 

 
Gambar 12. Penambahan Objek Kamera 

 

13. Proses Kamera Mengikuti Objek Memutar 

Penulis menambah objek memutar kamera agar 

nantinya animasi ini bisa memutar . 

 

 
Gambar 13. Kamera Mengikuti Objek Memutar 
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14. Rotasi Pada Objek Pemutar Kamera 

Selanjutnya memakai rotasi pada objek pemutar 

kamera karena agar objek bisa memutar segala arah. 

 
Gambar 14. Rotasi Objek Pemutar Kamera 

 

15. Penyetinggan Kamera untuk Render Video 

Format 360* 

Berikut ini proses mengatur kamera ke format 360* 

dengan memilih panoramic. 

 
Gambar 15. Render Video 360* 

 

16. Hasil Render Video 360* 

Beriku ini hasil render animasi 360*. 

 
Gambar 16. Hasil Render Video 360* 

 
17. Mesetting untuk Render Video Animasi 

Selanjutnya dilakukan pengaturan untuk merender 

video menjadi video animasi. 

 

 
Gambar 17. Setting Render Video Animasi 

 

 

18. Editing Video 

Selanjutnya tahap editing video yang sudah dirender. 

Dengan memilih file-new. 

 

 
Gambar 18. File Baru Edit Video 

 

19. Memilih Template untuk Editing Video 

Setelah memilih file-new, memilih video editing di 

taskbar diatas. 

 

 
Gambar 19. Memilih Template Edit Video 

 

20. Penambahan Video yang Sudah di Render 

Setelah merender video, sekarang memasuki tahap 

editing video, dan tambahan lainnya.  

 

 
Gambar 20. Editing Video yang Sudah di Render 

 

21. Select File Video 

Kemudian pilih file video animasi yang sudah kita 

render sebelumnya. 

 

 
Gambar 21. Select File Video 
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22. Penambahan Audio 

Setelah penulis sudah memilih video yang sudah 

dirender, kemudian penulis menambahkan audio. 

 

 
Gambar 22. Penambahan Audio 

 
23. Penyesuaian Audio pada Video 

Setelah sebelumnya audio sudah ditambahkan, penulis 

menyesuaikan suara pada video. 

 

 
Gambar 23. Penyesuaian Audio pada Video 

 

24. Penambahan Text 

Setelah sebelumnya sudah penambahan video dan 

audio. Kemudian penulis menambahkan text. 

 

 
Gambar 24. Penambahan Text 

 

25. Penyesuaian Text pada Audio 

Setelah sebelumnya text sudah ditambahkan. Penulis 

menyesuaikan text pada audio. 

 
Gambar 25. Penyesuaian Text pada Audio 

 

26. Render Final Video Animasi 

Setelah semua sudah selesai penambahan dan 

penyesuaian. Maka video sudah bisa render selama 1 

hari. 

 

 
Gambar 26. Render Final Video Animasi 

 
2.2. Story Board 

Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun 

berurutan sesuai dengan naskah, storyboard dapat 

menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain 

dengan lebih mudah, karena dapat menggiring 

khayalan seseorang mengikuti gambar - gambar yang 

tersaji, sehingga menghasilkan persepsi yang sama 

pada ide cerita. 

 

➢ Story Board Wudhu 
 

Tabel 1. Storyboard Wudhu 

No Scane Visual 

1 

Membaca niat wudhu 

dan mencuci kedua 

belah tangan 3x. 

 

2 
Mencuci Mulut 

(Berkumur-kumur 3x) 

 

3 Membasuh muka 3x 

 

4 
Membasuh kedua belah 

tangan hingga siku 3x 

 

5 

Membasuh ujung 

rambut 3x 
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6 
Membasuh kedua belah 

telinga 3x 

 

7 

Membasuh kedua belah 

kaki sampai mata kaki 

3x 

 

8 
Membaca doa selesai 

wudhu 

 
 

 

➢ Story Board Shalat 

 
Tabel 2. Storyboard Shalat 

No Scane Visual 

1 

Berdiri tegak 

menghadap kiblat, 

membaca niat 

shalat dan 

membaca doa 

iftitah,alfatihah 

dan surat pendek. 
 

2 

Ruku 

(Mengangkat 

kedua belah 

tangan setinggi 

telinga kemudia 

membungkuk dan 

membaca doa 

ruku 3x) 
 

3 

I’Tidal 

(Mengangkat 

kedua belah 

tangan setentang 

telinga dan 

membaca doa 

I’tidal)  

4 

Sujud (Setelah 

I’tidal terus sujud 

dengan membaca 

tasbih 3x) 

 

5 I’Tidal kedua 

(Memasuki rakaat 

kedua, setelah 

ruku,I’tidal kedua 

membaca doa 

qunut) 

 
6 Tasyahud akhir 

(Pada rakaat 

kedua duduk 

untuk membaca 

tasyahud akhir 

akhir.)  
 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari tahap perancangan sampai tahap pembuatan 

video animasi dapat digunakan untuk memudahkan 

mualaf dan anak-anak dalam mengenal pergerakan 

berwudhu dan sholat. animasi ini dapat dilihat 

menggunakan perangkat pendukung yaitu kacamata 

Virtual Reality atau aplikasi VR Media Player. 

 
Gambar 27. Kacamata VR 

 

 
Gambar 28. Aplikasi VR Media Player 

 

3.1. Tahap Pengujian  

Pada tahap ini penulis melalukan pengujian dan 

analisa aplikasi pada android dengan versi OS yang 

berbeda yaitu, Android versi 5.1.1 Lolipop, Android 

versi 6.0 (Marsmallow). 

 

➢ Android versi 5.0.2 (Lolipop) 

Video animasi yang dijalankan pada android versi 

Lolipop tidak dapat berjalan dengan optimal.  
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Gambar 29. OS Lolipop 

 

 
Gambar 30. Hasil Build di Android OS Lolipop 

 

➢ Android versi 6.0 (Marsmallow) 

Video animasi yang dijalankan pada android versi 

Marsmallow dapat  berjalan dengan optimal 

dibandingkan dengan versi OS Lolipop. 

 

 
Gambar 31. OS Marsmallow 

 

 
Gambar 32. Hasil Build di Android Marsmallow 

 

 

4.  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dapatlah 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Video animasi ini dapat membantu pengguna 

untuk mempelajari berwudhu dan shalat. 

2. Aplikasi video animasi ini dapat bekerja 

dengan baik pada ponsel android dengan versi 

6.0.1 Marsmallow. 

3. Video ini dapat menampilkan suara dan text. 

. 

 
5. SARAN 

 Sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan 

di atas, saran yang dapat diberikan yakni: 

1. Video animasi pergerakan berwudhu dan shalat 

ini diharapkan bisa dikembangkan  dengan 

shalat berjamaah dan beberapa rakaat 

2. Video animasi dapat dikembangkan untuk 

shalat-shalat yang lain seperti shalat taraweh 

dan shalat hari raya. 
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ABSTRAK 

 
Server merupakan perangkat yang sangat vital dan harus diberikan perhatian ekstra saat server tersebut dalam 

keadaan aktif. Di dalam server tersimpan data-data penting berupa database maupun dokumen-dokumen penting 

lainnya. Salah satu hal yang dapat membuat kinerja server menjadi terganggu adalah suhu ruangan yang tidak stabil 

yang dapat membuat server menjadi panas. Sistem monitoring dirancang dengan menggunakan Arduino, Raspberry 

Pi dan Sensor Suhu LM35. Arduino akan mengirimkan data berupa satuan suhu (Celcius) ke raspberry pi dan 

kemudian data tersebut akan dikirimkan melalui email ke operator server jika suhu diruangan server meningkat 

lebih besar dari 25°C.  

 
Kata kunci: Raspberry pi, Arduino, Sensor Suhu(LM35) 

 

      ABSTRACT  

 
The server is a device that is very vital and should be given extra attention when the server is in an active state. Data 

stored on the server important data in the form of a database or other important documents. One of the things that can 

make the performance of the server being compromised is the unstable room temperature that would make the server gets 

hot. Monitoring system designed using the Arduino, Raspberry Pi and temperature Sensor LM35. The Arduino will send 

data in the form of a unit of temperature (Celsius) to raspberry pi and then the data will be sent via email to the operators 

of the server if a server room temperature increases greater than 25 °C. 

 

Keywords: Raspberry pi, Arduino, Temperature Sensor(LM35) 

 

1. PENDAHULUAN 

Ruang server adalah sebuah ruangan yang 

digunakan untuk menyimpan server, perangkat 

jaringan (router, hub) dan perangkat lainnya yang 

terkait dengan operasional sistem sehari-hari seperti 

UPS, AC dan lain-lain. Sebuah ruang server harus 

memiliki standar keamanan yang melindungi kerja 

perangkat-perangkat di dalamnya dari mulai suhu 

udara, kelembaban, kebakaran dan akses masuk dari 

orang-orang yang tidak berkepentingan [1]. 

Suhu merupakan salah satu hal utama yang sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran dan kualitas suatu 

jaringan dalam ruang server. Salah satu kendala yang 

sangat berpengaruh adalah naiknya tingkat suhu  

pada ruang server. Server yang memiliki tingkat suhu 

tinggi akan terjadi lambatnya kinerja satu dengan yang 

lain pada proses jaringan. Pengaruh lain pada kualitas 

jaringan yang kurang optimal adalah jaringan lambat, 

sehingga diperlukan suatu perangkat untuk menjaga 

suhu. Perangkat ini harus dapat mengukur suhu serta 

mengirimkan alert ke pengelola sistem melalui email 

ketika suhu melebihi batas yang telah ditentukan [2]. 

Ruangan server memerlukan suhu yang stabil 

untuk menjaga agar perangkat server dapat berjalan 

dengan optimal. Suhu menjadi salah satu penyebab 

tidak optimalnya kinerja server karena suhu yang 

stabil dapat mempengaruhi kinerja optimal server. 

Berdasarkan permasalahan diatas pada penelitian ini 

akan dibangun sebuah system untuk mengukur suhu 

server menggunakan Sensor suhu LM35. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Analisis Sistem 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas 

sebelumnya, salah satu upaya untuk memudahkan 

operator server mengetahui suhu ruangan server 

tersebut adalah dengan memiliki alat ini diruangan 

server. Operator server dapat mengetahui suhu 

ruangan jika suhunya diatas rata-rata maka alat ini 

akan mengirimkan e-mail kepada operator server 

tersebut.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Sensor Suhu Arduino Rasberry Pi 

Aplikasi Email 

Gambar 1. Blok Diagram 

mailto:ramadhani988@gmail.com
mailto:2elfisa@politeknikaceh.ac.id
mailto:3angkasah94@gmail.com
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Dari gambar blok diagram diatas, dapat dilihat 

system kerja keseluruhan dari pengukur suhu server 

yang secara fungsional sebagai berikut: 

➢ Sensor berfungsi untuk mengecek suhu ruangan 

sehingga nilai yang dihasilkan berupa analog dan 

dikonversi oleh arduino. 

➢ Arduino berfungsi sebagai mengkonversi nilai 

analog yang diberikan oleh sensor, lalu 

mengubahnya dalam bentuk digital melalui 

Analog Digital Converter, setelah itu arduino 

juga berfungsi untuk komunikasi serial antara 

arduino dengan Raspberry Pi. 

➢ Raspberry Pi berfungsi sebagai wadah untuk 

menampilkan interface pada pengukur suhu, dan 

mengirimkan e-mail melalui java desktop. 

➢ Aplikasi berfungsi sebagai interface utama pada 

pengukur suhu sebagai antar muka dengan 

pengguna dan juga berfungsi mengirimkan e-

mail jika suhu diatas rata-rata. 

 

2.2 Perancangan Sistem Aplikasi 

Sistem ini dirancang untuk operator server agar 

operator tersebut bisa mengetahui suhu ruangan jika 

operator tersebut sedang tidak ada ditempat. Sistem ini 

dimulai saat sensor menerima suhu ruangan ketika 

suhu ruangan sudah terdeteksi oleh sensor suhu, maka 

suhu dalam bentuk analog akan dikonversikan 

menjadi digital melalui Analog Digital Converter pada 

arduino. Ketika nilai suhu telah dikonversikan maka 

akan masuk ke aplikasi dan ditampilkan pada 

interface. Jika nilai suhu lebih besar dari 25°C maka 

alat ini akan mengirimkan email kepada operator 

server,  jika suhu ruangan tidak lebih besar dari 25°C, 

maka alat ini hanya menampilkan nilai suhu pada 

interface dan tidak mengirimkan email kepada 

operator server, seperti pada flowchart dibawah ini: 

Mulai

Menerima 

Suhu

Tampil Data

Suhu

Suhu >=25°C

Kirim Email

Selesai

Tidak

Ya

 
Gambar 2. Sistem Kerja Suhu Server 

 

2.3 Perancangan Antar Muka/Interface 

Dalam sistem pengukur suhu ruangan server 

menggunakan raspberry pi dan arduino ini pengguna 

dapat mengganti email jika operator server tersebut 

berbeda. Sistem aplikasi ini dimulai dari menampilkan 

suhu sebagai berikut 

 
Gambar 3. Desain Tampilan interface 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi 

Implementasi adalah tahap merepresentasikan hasil 

rancangan ke dalam bahasa pemograman. Untuk 

merepresentasikan hasil rancangan ke dalam bahasa 

pemograman dibutuhkan perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk membuat kode program. 

 

➢ Spesifikasi perangkat 

Perangkat keras yang digunakan pada tahap 

implementasi ini adalah: 

1. Satu unit laptop 

Laptop digunakan untuk merepresentasikan hasil 

rancangan ke dalam bahasa pemograman java 

menggunakan editor netbeans, ketika program 

java telah selesai, maka akan dijadikan dalam 

bentuk .jar untuk dapat dijalankan pada 

perangkat raspberry pi 3. 

2. Raspberry pi 3 

Raspberry pi 3 digunakan untuk menjalankan 

aplikasi, menguji program yang telah dirancang 

sebelumnya di laptop. Pada tahap ini penulis 

menemukan banyak kendala dalam menjalankan 

program java yang telah di buat, berikut adalah 

model raspberry pi yang telah dilakukan 

pengujian: 

 

Raspberry 

Pi B+ 

 

Pada raspberry pi ini program 

aplikasi tidak maksimal berjalan, 

dikarenakan pada raspberry pi ini, 

memiliki memory yang rendah 

sebesar 512MB dan processor 

yang rendah yaitu Arm V7. 

Efek dari raspberry pi B+, aplikasi 

berjalan tidak sempurna, tampilan 

yang digunakan terlalu lambat. 

Raspberry 

Pi B 2 

Pada raspberry pi ini program juga 

tidak berjalan dengan maksimal, 

bahkan memory yang terdapat 

pada raspberry pi ini sebesar 1GB 

dan processor Arm V7. 

Efek dari Raspberry pi B 2, masih 

sama halnya dengan raspberry pi 

B+, aplikasi masih belum 

sempurna berjalan. 

 

Raspberry Pada raspberry pi model 3 ini 

SUHU 

 

WAKTU 
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Pi 3 program aplikasi yang penulis 

buat dapat berjalan, meskipun 

tidak terlalu maksimal, model 

raspberry pi ini sudah dapat 

menjalankan aplikasi sesuai 

perintah nya, memory pada 

raspberry pi ini sebesar 1GB dan 

processor yang lebih tinggi dari 

versi sebelumnya yaitu Arm V8. 

 

3. Arduino 

Arduino digunakan untuk melakukan konversi 

nilai analog suhu menjadi digital, sehingga suhu 

yang masuk melalui arduino akan langsung 

masuk pada program aplikasi melalui 

komunikasi serial [4] . 

 

➢ Spesifikasi perangkat lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 

membangun sistem aplikasi ini adalah: 

1. Sistem operasi 

Sistem operasi yang digunakan untuk 

membangun aplikasi ini adalah windows 7, 

sedangkan pada raspberry pi sistem operasi yang 

digunakan adalah Raspbian. 

2. Bahasa pemograman java 

Sistem ini dikembangkan dengan bahasa 

pemograman java, yang dapat memudahkan 

penulis membuat sebuah aplikasi [3]. 

3. Bahasa pemograman C 

Sistem ini juga menggunakan bahasa 

pemograman C pada arduino untuk melakukan 

komunikasi serial pada aplikasi. 

4. Netbeans 

Editor netbeans digunakan untuk membuat 

aplikasi interface pada sistem ini, tidak hanya 

netbeans, masih banyak editor java lainnya 

seperti: JCreator, Eclipse. 

5. Arduino IDE 

IDE ini digunakan untuk membuat kode arduino 

dan untuk melakukan upload program arduino 

yang telah di rancang melalui IDE untuk dapat 

berjalan pada aplikasi. 

 

Setelah program dapat bekerja baik pada laptop, 

maka selanjutya program tersebut akan diuji coba 

pada raspberry pi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah program ini dapat berkerja dengan baik. 

Berikut ini adalah hasil rancangan alat untuk 

mengukur suhu server  

 

 
Gambar 4. Rancangan Alat Pengukur Suhu Server 

Keterangan gambar di atas: 

a. USB arduino to raspberry pi 

b. HDMI to VGA 

c. Power raspberry pi 

d. USB arduino to raspberry pi 

e. Sensor suhu LM35. 

 

 
Gambar 5. Menu Sistem Pengukur Suhu Server 

 

 
Gambar 6. Notifikasi Email Suhu Server 

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Alat Pengukur Suhu Server 

No Pengujian Hasil 

1 Raspberry Pi 

B+ 

Tidak dapat berjalan dengan 

baik dikarenakan memory 

nya yang rendah yaitu 

sebesar 512MB 

2 Raspberry Pi 

B 2 

Sama juga halnya dengan 

Raspberry Pi B+ tidak dapat 

berjalan dengan baik karena 

prosesornya Arm V7 

3 Raspberry Pi 

3 

Dapat berjalan dengan baik 

karena kapasitas memorynya 

1GB dan prosesornya 

menggunakan Arm V8 

 

Dari tabel pengujian di atas penulis telah mencoba 3 

raspberry pi yang berbeda. System dapat berjalan 

dengan baik pada penelitian ini yaitu Raspberry pi 3 

karena kapasitas memory yang besar yaitu 1GB dan 

menggunakan prosesor Arm V8. 
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4.  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian sistem aplikasi 

pengukur suhu server, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sistem ini dapat mempermudah petugas operator 

server dalam mengetahui suhu server jika suhu 

server meningkat/diatas rata-rata. 

2. Penggunaan raspberry pi untuk meminimalisir 

biaya. 

 
5. SARAN 

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan 

diatas, saran yang dapat diberikan yakni: Bagi 

pembaca disarankan dapat mengembangkan hasil 

karya ini ke arah yang lebih bagus lagi seperti 

membuat aplikasi ini ke versi mobile sehingga dapat 

dikontrol dengan smartphone. 
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