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ABSTRAK
Perkembangan

teknologi

semakin

maju

dan

memberikan

banyak

kemudahan dalam penggunaan perangkat atau pun alat-alat yang berhubungan
langsung dengan kehidupan manusia. Salah satunya perkembangan akuarium
untuk ikan hias. Namun selama ini akuarium yang telah ada dan digunakan relatif
merepotkan untuk perawatannya. Sehingga dalam tugas akhir ini dibuat sebuah
alat akuarium otomatis dalam ruangan yang berbasis arduino mega 2560, dengan
adanya alat ini diharapkan dapat membantu permasalahan pencinta ikan hias
untuk perawatan ikan pada akuarium.
Untuk pemakaian alat ini cukup menyambungkan sumber listrik, yang
prinsip kerjanya memanfaatkan sensor-sensor dan program pada arduino Mega
2560 sebagai kontrol akuarium, sehingga terjadi pendataan yang di dapat dari
sensor Capacity dan Turbidity. Hal inilah yang akan muncul pada sebuah display
LCD. Dan dari pendataan sensor inilah akan diolah menjadi sinyal elektrik kepada
pompa air, yang akan membuang air dan memasukkan air melalui pompa dan
ditampilkan ke display untuk dibaca sebagai tingkat kekeruhan air. Begitu juga
dengan sebuah tempat pakan ikan yang dikontrol dengan motor servo yang akan
aktif dengan sendirinya melalui waktu yang telah di tentukan pada program
arduino.
Tingkat kekeruhan air pada tampilan display yaitu 20-100% maka air
tesebut sudah keruh pompa akan aktif untuk membuang air sampai batas ≤10 cm
dari permukaan lalu akan masuk air bersih sampai batas ≥25 cm dari permukaan
dan pompa akan nonaktif. Begitu juga dengan pakan ikan yang akan aktif setiap 1
menit sekali.
Kata kunci : Sensor Capacity, Sensor Turbidity, Program Arduino, Air,
Arduino Mega 2560, Pompa Air, Akuarium
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Perkembangan teknologi semakin maju dan memberikan banyak

kemudahan dalam penggunaan perangkat atau pun alat-alat yang berhubungan
langsung dengan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, tidak kalah
pentingnya kita mengikuti perkembangan dalam bidang teknologi elektronika baik
yang bersikap manual atau pun otomatis.
Dengan kemajuan teknologi yang ada pada bidang elektronika ini, penulis
merencanakan suatu penerapan sistem Mikrokontroller untuk merancang
“Rancang Bangun Akuarium Otomatis Dalam Ruangan Berbasis Arduino
Mega 2560“ sebagai judul tugas akhir penulis. Dalam aplikasinya rangkaian ini
berfungsi untuk mendeteksi tingkat kekeruhan pada air dan menjaga volume air
tetap stabil didalam akuarium sekaligus memberikan pakan ikan secara otomatis.
Alat ini menggunakan pengontrolan system berupa arduino Mega 2560
dan dilengkapi dengan layar LCD (Liquid Crystal Display). Dalam memberi
pakan ikan, aplikasi ini mengoptimalkan jumlah pelet ikan yang keluar dan
mengefesiensikan waktu yang tepat dalam memberi pakan ikan. Dalam mengganti
air akuarium, sensor akan mendeteksi kekeruhan air pada akuarium sehingga
pompa 1 akan aktif untuk membuang air. Setelah sampai batas sensor water level
1, maka pompa 1 akan mati (off). Setelah itu pompa 2 akan aktif untuk mengisi air
akuarium sampai batas sensor water level 2, maka pompa 2 akan off.
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1.2.

Batasan Masalah
Agar tujuan dari tugas akhir ini mencapai hasil yang diinginkan dan

permasalahan yang di bahas dapat diselesaikan dengan baik pada batas-batas yang
masih berhubungan dengan judul tugas akhir ini maka perlu diberikan batasan
masalah yang akan di bahas. Selain hal diatas penulis juga menyadari keterbatasan
kemampuan penulis maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :
1. Perancangan dan pembuatan Akuarium Otomatis ini berbasis Arduino
Mega 2560.
2. Akuarium ini bekerja pada daerah indoor.
3. Menggunakan sensor ketinggian air

(Capacity Sensor) sebagai

pendeteksi ketinggian air dan sensor kekeruhan air (Turbiditi Sensor)
untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air.
4. Sumber listrik harus selalu hidup karena sistem otomasi akuarium ini
tidak di sediakan sumber cadangan listrik yang lain.
5. Ukuran akuarium yang digunakan 45cm x 30cm x 30cm dan volume
air 0,4m x 0,3m x0,3m = 0,036 m3
Spesifikasi Ikan Yang Digunakan :

1.3.

➢ Jenis Ikan

: Angel Fish

➢ Jumlah Ikan

: 3 Ekor

➢ Ukuran Ikan

: 5 Cm

➢ Jenis pakan ikan

:Micro-pellets

Tujuan
Maksud dan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah :
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1. Merancang dan membuat Akuarium Otomatis berbasis Arduino Mega
2560.
2. Mengetahui dan memahami secara umum Arduino Mega 2560 dan
sensor-sensor, komponen yang terdapat pada pembuatan tugas akhir
ini.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri
Medan.
1.4.

Manfaat
Tugas akhir ini sekiranya akan berguna untuk :
1. Dengan adanya sistem ini dapat membantu para pemilik ikan hias dan
mempermudah merawat ikan pada akuarium.
2. Dengan sistem ini pemilik dapat meninggalkan ikan di dalam
akuarium dalam beberapa waktu tanpa merasa khawatir bahwa ikannya
akan mati.
3. Mahasiswa dan mahasiswi dapat menambah pengetahuan dan
wawasan dalam melaksanakan proyek tugas akhir.

1.5.

Metodologi Pembahasan
Dalam Penulisan Tugas Akhir ini penulis mengumpulkan data yang

dilakukan sebagai berikut :
1. Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan untuk
mencari buku-buku atau informasi yang berhubungan dengan alat ini.
2. Mengadakan

konsultasi

dan

arahan

/bimbingan

dari

dosen

pembimbing serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai
acuan dan perbandingan dalam merancang alat ini.
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3. Mencari data-data yang diperlukan dalam pembuatan proyek ini
dengan menggunakan fasilitas internet.
1.6.

Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan di bagi dalam beberapa

bab yang masing-masing akan membahas topik-topik khusus. Adapun sistematika
penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Berisikan tentang latar belakang pemilihan judul, batasan masalah,
maksud dan tujuan, manfaat, metodologi pembahasan serta
sistematika pembahasan yang dilakukan untukmenyelesaikan
masalah yang ada.

BAB II

: TEORI DASAR
Pada bab ini akan dibahas tentang komponen, software dan alat
pendukung yang digunakan dalam perancangan system yang
dibuat.

BAB III

: PERANCANGAN DAN PEMBUATAN
Bab ini akan membahas tiap-tiap blok yaitu mengenai cara-cara
merancang dan membuat proyek ini.

BAB IV

: ANALISA DAN PENGUKURAN
Dalam bab ini akan dibahas analisis, pengujian dan pengukuran
masing-masing blok system dan cara kerja dari rangkaian.

BAB V

: PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan bab
terakhir dalam bab ini.

BAB II
DASAR TEORI
2.1. Arduino
Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open source
identik dengan software gratis yang diturunkan dari Wiring platform, di rancang
untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang, Arduino ini
berawal di Ivrea, Italia pada tahun 2005. Pendirinya adalah Massimo Banzi dan
David Cuartielles. Hardwarenya memiliki processor Atmel AVR (Automatic
Voltage Regulator) dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat
ini Arduino sangat popular di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar
mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tapi
tidak hanya pemula, para hobbyist atau professional pun ikut senang
mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai
dalam Arduino bukan assemble yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang
disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka (libraries) Arduino. Arduino juga
menyederhanakan proses bekerja dengan mikrokontroller.
2.1.1. Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560 adalah papan mikro pengendali yang menggunakan
mikrokontroller ATmega 2560. Arduino ini memiliki 54 digital input/ output pin
dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM (Pin Pulse Width
Modulation), terdapat 16 pin input analog, 4 pin UART (port serial hardware),
osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset.
Pin-pin ini berisi semua data yang diperlukan USB untuk mendukung
mikrokontroller, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber
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tegangan bisa didapat dari AC-DC. Tampilan depan dari fisik board Arduino
Mega 2560 dapat dilihat pada Gambar 2.1 sedangkan Gambar 2.2 merupakan
tampilan belakangnya.

Gambar 2.1. Tampilan Depan Fisik Arduino Mega 2560

Gambar 2.2. Tampilan Belakang Fisik Arduino Mega 2560
2.1.2. Spesifikasi Arduino Mega 2560
Chip Mikrokontroller

ATMega 2560

Tegangan Operasi

5V

Tegangan Input (Disarankan)

7V-12V

Tegangan Input (Limit)

6V-20V

Pin Digital I/O

54 (yang 15 pin digunakan
sebagai output PWM)

Pin Input Analog

16 buah

Arus DC per pin I/O

40mA

Arus DC pin 3.3V

50mA

Memori Flash

256 Kb, 8 Kb digunakan
untuk bootloader

SRAM

8 Kb

EEPROM

4 Kb

Clock Speed

16 Mhz

Dimensi

101.5 mm x 53.4 mm

Berat

37 gr

2.1.3. Fitur Arduino Mega 2560
Kapasitas detail dari Arduino Mega 2560 adalah sebagai berikut :
1. Arduino ATMega 2560 memiliki 256 KB flash memori untuk
menyimpan kode (yang 8 Kb digunakan untuk bootloader), 8 Kb
SRAM dan 4 Kb EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan
perpustakaan EEPROM).
2. Masing-masing dari 54 digital pin pada Arduino Mega dapat digunakan
sebagai input atau output, menggunakan fungsi pin Mode, digital write,
dan digital read. Arduino Mega beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap
pin dapat memberikan atau menerima arus maksimum 40 mA.
3. Arduino Mega 2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang
masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang
berbeda). Secara default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground
sampai dengan 5 Volt, juga memungkinkan untuk mengubah titik

jangkauan tertinggi atau terendah mereka menggunakan pin AREF dan
fungsi analog reference.
2.1.4. Konfigurasi Pin Arduino Mega2560
Konfigurasi Arduino Mega2560 dapat dilihat pada gambar 2.2. Dari
gambar tersebut dapat dijelaskan secara fungsional konfigurasi Arduino
Mega2560 sebagai berikut :
1. Serial 0 : pin 0 (RX) dan pin 1 (TX); serial 1: pin 19 (RX) dan pin 18
(TX); serial 2 : pin 17 (RX) dan pin 16 (TX); serial 3: pin 15 (RX) dan
pin 14 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX)
TTL data serial. Pin 0 dan 1 yang juga terhubung ke sesuai pin dari
ATMega8U2 USB-to-TTL Serial Chip.
2. Eksternal Interrupts : pin 2 (untuk interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18
(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), dan pin 21 (interrupt 2). Pin ini dapat
di konfigurasi untuk memicu interupsi pada nilai rendah, naik atau jatuh
tepi, atau mengubah nilai
3. PWM : pin 0 sampai pin 13. Memberikan 8-bit PWM output dengan
fungsi analog write
4. SPI : 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS) mendukung
komunikasi SPI dengan menggunakan SPI Library.
5. LED 13. Ada bult-in LED terselubung ke pin digital 13. Ketika pin 13
bernilai tinggi, maka LED akan ON. Ketika pin 13 bernilai rendah, maka
LED akan OFF.
6. I2C (Integrated Circuit): 20 (SDA) dan 21 (SCL). Dukungan (TWI)
komunikasi menggunakan wire library. Arduino Mega2560 memiliki 16

input analog, yang masing-masing menyediakan 10 bit resolusi (yaitu
1024 nilai yang berbeda). Secara default mereka mengukur dari Ground
ke 5 Volt, namun bisa juga menggunakan pin AREF dengan
menggunakan fungsi analog Reference().
Ada beberapa pin lainnya di papan arduino:
a. AREF (Analoque Reference): tegangan referensi untuk input analog
b. RESET : bahwa baris low ini untuk me-reset mikrokontroller. Biasanya
digunakan untuk menambahkan tombol reset untuk perisai yang
memblokir satu di papan arduino.
2.1.5. Komunikasi Arduino Mega2560
Arduino Mega 2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi
dengan komputer, dengan Arduino lain, atau dengan microcontroller lainnya.
Arduino Mega2560 menyediakan empat UART TTL (5 Volt). Sebuah
ATmega8U2 yang terdapat pada papan digunakan sebagai media komunikasi
serial melalui USB dan muncul sebagai COM Port Virtual (pada Device
komputer) untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer, sistem
operasi OS X dan Linux akan mengenali papan sebagai port COM secara
otomatis. Perangkat lunak Arduino termasuk didalamnya serial monitor
memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED
RX dan TX yang tersedia pada papan akan berkedip ketika data sedang dikirim
atau diterima melalui chip USB-to-serial yang terhubung melalui USB komputer
(tetapi tidak untuk komunikasi serial seperti pada pin 0 dan 1). Sebuah Software
Serial library memungkinkan untuk komunikasi serial pada salah satu pin digital
Mega2560. ATmega 2560 juga mendukung komunikasi TWI dan SPI. Perangkat

lunak Arduino termasuk Wire library digunakan untuk menyederhanakan
penggunaan bus TWI. Untuk komunikasi SPI, menggunakan SPI library.
2.2. Motor Servo
Motor servo adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi
energi mekanik. Motor servo sebenarnya digerakkan oleh sebuah motor DC.
Karena motor servo digerakkan oleh sebuah motor DC makan jenis arus yang di
pergunakan adalah jenis arus searah. Selain terdapat komponen motor DC, di
dalam motor servo pun terdapat roda gigi yang berfungsi untuk mereduksi putaran
dan untuk memperbesar torsi yang di hasilkan oleh motor DC tersebut.
Berbeda dengan motor DC yang akan langsung berputar ketika diberi
tegangan, motor servo tidak akan berputar tanpa adanya perintah tertentu
walaupun telah di beri tegangan. Motor servo dapat bergerak bila dialiri arus DC
dan kaki sinyal diberi isyarat sinyal atau pulsa berupa arus listrik. Dengan diberi
pulsa tertentu, motor servo akan berputar pada sudut tertentu.
2.2.1. Jenis-Jenis Motor Servo
Jenis motor servo ada 2 yaitu jenis motor servo continues dan motor servo
standard. Kedua motor servo ini tidak jauh berbeda hanya saja pada peraturannya.
Berikut ini adalah penjelasan kedua jenis motor servo tersebut.
1. Motor servo standard 180°
Motor servo jenis ini hanya mampu bergerak dua arah (CW dan CCW)
dengan masing-masing sudut mencapai 90° sehingga total sudut dari
kanan-tengah-kiri adalah 180°. Motor servo standard lebih mudah
dikontrol jika di bandingkan dengan motor servo continues karena motor
servo standard dapat diatur sudutnya sesuai dengan yang di inginkan

(tidak berputar secara kontinyu. Contoh motor servo standard dapat
dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3. Motor Servo Standard
2. Motor servo continues
Motor servo jenis ini mampu bergerak dua arah CW dan CCW, dimana
CW (clock wise) berputar searah jarum jam sedangkan CCW (counter
clock wise) berputar berlawanan dengan arah jarum jam.
2.2.2. Konfigurasi Pin Motor Servo
Motor servo hanya memiliki 3 kabel yang mana masing-masing fungsinya
terdiri dari positif (Vcc), negative (Ground), dan control (Signal). Motor servo
mampu bergerak searah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam
tanpa membalik pin konektor pada motor servo, hal ini disebabkan bahwa pada
motor servo telah terdapat driver untuk membalik polaritas motor DC yang ada
pada motor servo.
2.2.3. Prinsip Kerja Motor Servo
Motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa
(Pulse Wide Modulation / PWM) melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal
kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor
servo. Sebagai contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms (mili detik) akan

memutar poros motor servo ke posisi sudut 90⁰. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5
ms maka akan berputar ke arah posisi 0⁰ atau ke kiri (berlawanan dengan arah
jarum jam), sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 ms maka
poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180⁰ atau ke kanan (searah jarum
jam). Lebih jelasnya perhatikan gambar 2.4. seperti dibawah ini.

Gambar 2.4. Bentuk sinyal pengontrolan motor servo
1. Motor Servo akan bekerja secara baik jika pada bagian pin kontrolnya
diberikan sinyal PWM dengan frekuensi 50Hz.
2. Dimana pada saat sinyal dengan frekuensi 50Hz tersebut dicapai pada
kondisi Ton duty cycle 1.5ms, maka rotor dari motor akan berhenti tepat di
tengah-tengah (sudut 0° / netral).
3. Pada saat Ton duty cycle dari sinyal yang diberikan kurang dari 1.5ms,
maka rotor akan berputar ke arah kiri dengan membentuk sudut yang
besarnya linier terhadap besarnya Ton duty cycle, dan akan bertahan
diposisi tersebut.
4. Dan sebaliknya, jika Ton duty cycle dari sinyal yang diberikan lebih dari
1.5ms, maka rotor akan berputar ke arah kanan dengan membentuk sudut

yang linier pula terhadap besarnya Ton duty cycle, dan bertahan diposisi
tersebut.
2.3. LCD ( Liquid Crystal Display)
Display LCD sebuah liquid crystal atau perangkat elektronik yang dapat
digunakan untuk menampilkan angka atau teks. Ada dua jenis utama layar LCD
yang dapat menampilkan numerik (digunakan dalam jam tangan, kalkulator dll)
dan menampilkan teks alfanumerik (sering digunakan pada mesin foto kopi dan
telepon genggam).
Menampilkan alfanumerik kristal hanya diatur kedalam pola titik. Setiap
kristal memiliki sambungan listrik individu sehingga dapat dikontrol secara
independen. Ketika kristal off (yakni tidak ada arus yang melalui kristal) cahaya
kristal terlihat sama dengan bahan latar belakangnya, sehingga kristal tidak dapat
terlihat. Namun ketika arus listrik melewati kristal, itu akan merubah bentuk dan
menyerap lebih banyak cahaya. Hal ini membuat kristal terlihat lebih gelap dari
penglihatan mata manusia sehingga bentuk titik atau bar dapat dilihat dari
perbedaan latar belakang. Sangat penting untuk menyadari perbedaan antara layar
LCD dan layar LED. Sebuah LCD display (sering digunakan dalam radio jam)
terdiri dari sejumlah LED yang benar-benar mengeluarkan cahaya (dan dapat
dilihat dalam gelap). Sebuah layar LCD hanya mencerminkan cahaya, sehingga
tidak dapat dilihat dalam gelap. LMB162A adalah modul LCD matrix dengan
konfigurasi 16 karakter dan 2 baris dengan setiap karakternya dibentuk oleh 8
baris pixel dan 5 kolom pixel (1 baris terakhir adalah kursor). Pada LMB162A
terdapat register data dan register perintah. Proses akses data ke atau dari register
data akan mengakses ke CGRAM, DDRAM atau CGROM bergantung pada

kondisi Address Counter, sedangkan proses akses data ke atau dari Register
perintah akan mengakses Instruction Decoder (dekoder instruksi) yang akan
menentukan perintah–perintah yang akan dilakukan oleh LCD.

Gambar 2.5. Bentuk Fisik LCD 16 x 2 Karakter
2.3.1. Fungsi Pin-Pin LCD
Modul LCD berukuran 16 karakter x 2 baris dengan fasilitas backlighting
memiliki 16 pin yang terdiri dari 8 jalur data, 3 jalur kontrol dan jalur-jalur catu
daya, dengan fasilitas pin yang tersedia maka lcd 16 x 2 dapat digunakan secara
maksimal untuk menampilkan data yang dikeluarkan oleh mikrokontroler, secara
ringkas fungsi pin-pin pada LCD dituliskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Konfigurasi Pin LCD 16x2

Fungsi Pin LCD (Liquid Cristal Display)
1. DB0 – DB7 adalah jalur data (data bus) yang berfungsi sebagai jalur
komunikasi untuk mengirimkan dan menerima data atau instruksi dari
mikrokontrooler ke modul LCD.
2. RS adalah pin yang berfungsi sebagai selektor register (register sellect)
yaitu dengan memberikan logika low (0) sebagai register perintah dan
logika high (1) sebagai register data.
3. R/W adalah pin yang berfungsi untuk menentukan mode baca atau tulis
dari data yang terdapat pada DB0 – DB7. Yaitu dengan memberikan
logika low (0) untuk fungsi read dan logika high (1) untuk mode write.
4. Enable (E), berfungsi sebagai Enable Clock LCD, logika 1 setiap kali
pengiriman atau pembacaan data.

2.3.2. Cara Kerja LCD Secara Umum
Pada aplikasi umumnya R/W diberi logika rendah “0”. Bus data terdiri
dari 4-bit atau 8-bit. Jika jalur data 4-bit maka yang digunakan ialah DB4 sampai
dengan DB7. Sebagaimana terlihat pada tabel diskripsi, interface LCD merupakan
sebuah paralel bus, dimana hal ini sangat memudahkan dan sangat cepat dalam
pembacaan dan penulisan data dari atau ke LCD. Kode ASCII (American
Standard Code for Information Interchange) yang ditampilkan sepanjang 8-bit
dikirim ke LCD secara 4-bit atau 8 bit pada satu waktu. Jika mode 4-bit yang
digunakan, maka 2 nibble data dikirim untuk membuat sepenuhnya 8-bit (pertama
dikirim 4-bit MSB lalu 4-bit LSB dengan pulsa clock EN setiap nibblenya). Jalur
kontrol EN digunakan untuk memberitahu LCD bahwa mikrokontroller
mengirimkan data ke LCD. Untuk mengirim data ke LCD program harus
mengatur EN ke kondisi high “1” dan kemudian mengatur dua jalur kontrol
lainnya (RS dan R/W) atau juga mengirimkan data ke jalur data bus.
Saat jalur lainnya sudah siap, EN harus diatur ke “0” dan tunggu beberapa
saat (tergantung pada datasheet LCD), dan atur EN kembali ke high “1”. Ketika
jalur RS berada dalam kondisi low “0”, data yang dikirimkan ke LCD dianggap
sebagai sebuah perintah atau instruksi khusus (seperti bersihkan layar, posisi
kursor dll). Ketika RS dalam kondisi high atau “1”, data yang dikirimkan adalah
data ASCII yang akan ditampilkan dilayar. Misal, untuk menampilkan huruf “A”
dengan kode ASCII 0041 HEX, pada layar maka RS harus diset ke “1”. Jalur
kontrol R/W harus berada dalam kondisi low (0) saat informasi pada data bus
akan dituliskan ke LCD. Apabila R/W berada dalam kondisi high “1”, maka
program akan melakukan query (pembacaan) data dari LCD. Instruksi pembacaan

hanya satu, yaitu Get LCD status (membaca status LCD), lainnya merupakan
instruksi penulisan. Jadi hampir setiap aplikasi yang menggunakan LCD, R/W
selalu diset ke “0”. Jalur data dapat terdiri 4 atau 8 jalur (tergantung mode yang
dipilih pengguna), DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 dan DB7. Mengirim
data secara parallel baik 4-bit atau 8-bit merupakan 2 mode operasi primer. Untuk
membuat sebuah aplikasi interface LCD, menentukan mode operasi merupakan
hal yang paling penting.
Mode 8-bit sangat baik digunakan ketika kecepatan menjadi keutamaan
dalam sebuah aplikasi dan setidaknya minimal tersedia 11 pin I/O (3 pin untuk
kontrol, 8 pin untuk data). Sedangkan mode 4 bit minimal hanya membutuhkan 7bit (3 pin untuk kontrol, 4 pin untuk data) seperti dijelaskan pada Gambar di
bawah ini

Gambar 2.6. Metode Transfer Data 8-bit & 4-bit Pada LCD

Bit RS digunakan untuk memilih apakah data atau instruksi yang akan ditransfer
antara mikrokontroller dan LCD. Jika bit ini di set (RS = 1), maka byte pada
posisi kursor LCD saat itu dapat dibaca atau ditulis. Jika bit ini di reset (RS = 0),
merupakan instruksi yang dikirim ke LCD.

Nilai ANSI
ASCII
(Desimal)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tabel 2.2. Karakter Kode ASCII
Nilai Unicode
Karakter
Keterangan
(Heksa
Desimal)
0020
spasi
Spasi
0023
#
Tanda pagar (kres)
0025
%
Tanda persen
0026
&
Karakter ampersand (&)
0030
0
Angka nol
0031
1
Angka satu
0032
2
Angka dua
0033
3
Angka tiga
0034
4
Angka empat
0035
5
Angka lima
0036
6
Angka enam
0037
7
Angka tujuh
0038
8
Angka delapan
0039
9
Angka sembilan
0041
A
Huruf latin A kapital
0042
B
Huruf latin B kapital
0043
C
Huruf latin C kapital
0044
D
Huruf latin D kapital
0045
E
Huruf latin E kapital
0046
F
Huruf latin F kapital
0047
G
Huruf latin G kapital
0048
H
Huruf latin H kapital
0049
I
Huruf latin I kapital
004A
J
Huruf latin J kapital
004B
K
Huruf latin K kapital
004C
L
Huruf latin L kapital
004D
M
Huruf latin M kapital
004E
N
Huruf latin N kapital

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

004F
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
005A
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
006A
006B
006C
006D
006E
006F
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
007A

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Huruf latin O kapital
Huruf latin P kapital
Huruf latin Q kapital
Huruf latin R kapital
Huruf latin S kapital
Huruf latin T kapital
Huruf latin U kapital
Huruf latin V kapital
Huruf latin W kapital
Huruf latin X kapital
Huruf latin Y kapital
Huruf latin Z kapital
Huruf latin a kecil
Huruf latin b kecil
Huruf latin c kecil
Huruf latin d kecil
Huruf latin e kecil
Huruf latin f kecil
Huruf latin g kecil
Huruf latin h kecil
Huruf latin i kecil
Huruf latin j kecil
Huruf latin k kecil
Huruf latin l kecil
Huruf latin m kecil
Huruf latin n kecil
Huruf latin o kecil
Huruf latin p kecil
Huruf latin q kecil
Huruf latin r kecil
Huruf latin s kecil
Huruf latin t kecil
Huruf latin u kecil
Huruf latin v kecil
Huruf latin w kecil
Huruf latin x kecil
Huruf latin y kecil
Huruf latin z kecil

2.3.3. Pembacaan Data Register Perintah LCD
Proses pembacaan data pada register perintah biasa digunakan untuk
melihat status busy dari LCD atau membaca Address Counter. RS diatur pada
logika 0 untuk akses ke Register Perintah, R/W diatur pada logika 1 yang
menunjukkan proses pembacaan data. 4 bit nibble tinggi dibaca dengan diawali
pulsa logika 1 pada E Clock dan kemudian 4 bit nibble rendah dibaca dengan
diawali pulsa logika 1 pada E Clock. Untuk Mode 8 bit interface, pembacaan 8 bit
(nibble tinggi dan rendah) dilakukan sekaligus dengan diawali sebuah pulsa logika
1 pada E Clock.

Gambar 2.7. Grafik Pulsa Untuk Menampilkan Data di LCD
2.3.4. Susunan Alamat Pada LCD
Alamat awal karakter 00H dan alamat akhir 39H. Jadi, alamat awal di
baris kedua dimulai dari 40H. Jika Anda ingin meletakkan suatu karakter pada
baris ke-2 kolom pertama, maka harus diset pada alamat 40H. Jadi, meskipun

LCD yang digunakan 2×16 atau 2×24, atau bahkan 2×40, maka penulisan
programnya sama saja.
CGRAM merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter,
dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Namun,
memori akan hilang saat power supply tidak aktif sehingga pola karakter akan
hilang. Berikut tabel pin untuk LCD M1632. Perbedaannya dengan LCD standar
adalah pada kaki 1 VCC, dan kaki 2 Gnd. Ini kebalikan dengan LCD standar.
2.4.

Relay
Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang

digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan
lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus
listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid
sehingga kontak saklar akan menutup. Pada saat arus dihentikan, gaya magnet
akan hilang, tuas akan kembali ke posisi semula dan kontak saklar kembali
terbuka. Relay biasanya digunakan untuk menggerakkan arus/tegangan yang besar
(misalnya peralatan listrik 4 A/AC 220 V) dengan memakai arus/tegangan yang
kecil (misalnya 0.1 A / 12 Volt DC) (Sutiawan, 2011).

Gambar 2.8. Bentuk dan simbol Relay

Relay adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi
medan elektromagnetis. Jika sebuah penghantar dialiri oleh arus listrik, maka di
sekitar penghantar tersebut timbul gaya magnet. Medan magnet yang dihasilkan
oleh arus listrik tersebut selanjutnya diinduksikan ke logam ferromagnetis.
Penemu Relay pertama kali adalah Joseph Henry pada tahun 1835
(Elangsakti,2013).
2.4.1. Dasar-Dasar Relay
Dalam pemakaiannya biasanya relay yang digerakkan dengan arus DC
dilengkapi dengan sebuah dioda yang di-paralel dengan lilitannya dan dipasang
terbalik yaitu anoda pada tegangan (-) dan katoda pada tegangan (+). Ini bertujuan
untuk mengantisipasi sentakan listrik yang terjadi pada saat relay berganti posisi
dari on ke off agar tidak merusak komponen di sekitarnya. Relay terdiri dari 3
bagian utama, yaitu:
1. Common, merupakan bagian yang tersambung dengan Normally Close
(dalam keadaan normal).
2. Koil (kumparan), merupakan komponen utama relay yang digunakan
untuk menciptakan medan magnet.
3. Kontak, yang terdiri dari Normally Close dan Normally Open.
Penggunaan relay perlu memperhatikan tegangan pengontrolnya serta kekuatan
relay men-switch arus/tegangan. Biasanya ukurannya tertera pada body relay.
Misalnya relay 12VDC/4 A 220V, artinya tegangan yang diperlukan sebagai
pengontrolnya adalah 12Volt DC dan mampu men-switch arus listrik (maksimal)
sebesar 4 ampere pada tegangan 220 Volt. Sebaiknya relay difungsikan 80% saja
dari kemampuan maksimalnya agar aman, lebih rendah lagi lebih aman. Relay

jenis lain ada yang namanya reed switch atau relay lidi. Relay jenis ini berupa
batang kontak terbuat dari besi pada tabung kaca kecil yang dililiti kawat. Pada
saat lilitan kawat dialiri arus, kontak besi tersebut akan menjadi magnet dan saling
menempel sehingga menjadi saklar yang on. Ketika arus pada lilitan dihentikan
medan magnet hilang dan kontak kembali terbuka (off).
2.4.2. Prinsip Kerja Module Relay
Prinsip kerja secara umum sama dengan kontaktor magnet yaitu samasama berdasarkan kemagnetan yang dihasilkan oleh kumparan coil, jika kumparan
coil tersebut diberi sumber listrik. Berdasarkan sumber listrik yang masuk maka
relaydi bagi manjadi 2 macam yaitu relay DC dan relay AC. Besar tegangan DC
yang masuk pada coil relay bervariasi sesuai dengan ukuran yang tertera pada
body relay tersebut diantaranya Relay dengan tegangan 5 Volt, 12 Volt, 24 Volt,
48 Volt, Sedangan untuk Tegangan AC sebesar 220 Volt.
Relay terdiri dari coil dan contact, coil adalah gulungan kawat yang
mendapat arus listrik, sedang contact adalah sejenis saklar yang pergerakannya
tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil. Contact ada 2 jenis : Normally
Open (kondisi awal sebelum diaktifkan open), dan Normally Closed (kondisi awal
sebelum diaktifkan close).Secara sederhana berikut ini prinsip kerja dari relay:
ketika Coil mendapat energy listrik (energized), akan timbul gaya elektromagnet
yang akan menarik armature yang berpegas, dan contact akan menutup.

Gambar 2.9. Dasar Kerja Relay
2.5. Sensor Turbidity
Turbidity adalah salah satu alat umum yang biasa digunakan untuk
keperluan analisa kekeruhan air atau larutan. Sensor beroprasi berdasarkan prinsip
bahwa ketika cahaya melewati sampel air, jumlah cahaya yang ditransmisikan
melalui sampel tergantung pada jumlah tanah di dalam air. Seiring tingkat tanah
meningkat, jumlah cahaya yang di pancarkan berkurang. Sensor kekeruhan
mengukur jumlah cahaya yang di transmisikan untuk menentukan kekeruhan air.
Alat ini banyak digunakan dalam pengolahan air bersih untuk memastikan bahwa
air yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik dilihat dari tingkat
kekeruhanya.

Gambar 2.10. Rangkaian Sensor Turbidity
2.5.1. Spesifikasi Sensor Turbidity
•

Tegangan Operasi

: 5V DC

•

Waktu Respon

: < 500ms

•

Metode Keluaran

: Analog

•

Output Analog

: 0-4.5 V

•

Output Digital

: sinyal tingkat tinggi/ rendah

•

Suhu Operasi

: 5ºC - 90ºC

•

Penyimpanan

: -10°C - 90°C

Gambar 2.11. Bentuk Fisik Sensor Turbidity
2.5.2. Metode Pengukuran Sensor Turbidity
Metode pengukuran turbiditas dapat dikelompokkan dalam dua golongan,
yaitu :
•

Pengukuran perbandingan intensitas cahaya yang dihamburkan
terhadap intensitas cahaya yang datang;

•

Pengukuran efek ekstingsi, yaitu kedalaman dimana cahaya mulai
tidak tampak di dalam lapisan medium yang keruh.

2.6. Sensor Capacity
Sensor ketinggian air (Capacity Sensor) berfungsi untuk mengatur proses
pengisian air pada akuarium dengan cara mendeteksi level air pada posisi sebelum
penuh dan posisi sebelum habis. Sensor ini akan mengontrol mesin pompa air
untuk hidup pada saat air sebelum habis dan akan mematikan mesin pompa air
pada saat akuarium sudah penuh. Ada 2 sensor ketinggian air yang dipasang pada
akuarium tersebut, yaitu sensor level air posisi penuh yang berfungsi untuk
mendeteksi level ketinggian air maksimum pada akuarium. Dan sensor level air
posisi habis yang berfungsi untuk mendeteksi posisi air minimum yang

ditentukan. Letak sensor minimal dan maksimal dipasang sesuai batas yang
ditentukan pada akuarium.

Gambar 2.12. Bentuk Fisik Sensor Capacity
2.7. Pompa Air AC
Pompa adalah peralatan mekanis berfungsi untuk menaikkan cairan dari
dataran rendah ke dataran tinggi. Pada prinsipnya, pompa mengubah energi
mekanik motor menjadi energy aliran fluida. Energi yang diterima oleh fluida
akan digunakan untuk menaikkan tekanan dan mengatasi tahanan yang terdapat
pada saluran yang di lalui. Dalam tugas akhir ini, pompa yang digunakan adalah
pompa akuarium yang difungsikan sebagai penyuplai air jernih ke dalam
akuarium dan mengeluarkan air keruh dari dalam akuarium. Berikut merupakan
gambar dari pompa akuarium.

Gambar 2.13. Bentuk Fisik Pompa Akuarium

2.8. Buzzer
Buzzer merupakan suatu komponen yang dapat menghasilkan suara yang
mana apabila diberi tegangan pada input komponen, maka akan bekerja sesuai
dengan karakteristik dari alarm yang digunakan. Dalam pembuatan proyek tugas
akhir ini, penulis menggunakan buzzer sebagai indikator pengisian air. Hal ini
dikarenakan karakteristik dari komponen yang mudah untuk diaplikasikan dan
suara yang dihasilkan relatif kuat.
Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi
buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian
kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi
akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas
magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma maka setiap gerakan
kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat
udara bergetar yang akan menghasilkan suara.
Dalam penggunaannya dalam rangkaian, buzzer dapat digunakan pada
tegangan sebesar antara 6V – 12V dan dengan tipical arus sebesar 25mA. Pada
gambar dapat dilihat symbol dan bentuk fisik dari buzzer

Gambar 2.14. (a). simbol buzzer (b). bentuk fisik buzzer

2.9. Angel Fish
Manfish atau yang dikenal juga dengan istilah ‘Angel fish’ berasal dari
perairan Amazon. Manfish (Pterophyllum scalare) tergolong ke dalam famili
Cichlidae, mempunyai ciri-ciri morfologis bentuk tubuh pipih dengan tubuh
seperti anak panah, memiliki warna dan jenis yang bervariasi, sirip perut dan sirip
punggungnya membentang lebar ke arah ekor sehingga tampak sebagai busur, dan
pada bagian dadanya terdapat dua buah sirip yang panjangnya menjuntai sampai
ke bagian ekor.
Ikan ini hidup di perairan air tawar (pH 6 – 8) yang tenang arus airnya dan
punya banyak tanaman air. Suhu air ideal untuk Manfish berkisar 24 – 30 ºC.
Ukuran ikan Manfish bisa mencapai panjang 7,5 cm (di kepustakaan ada yang
menyatakan panjangnya bisa lebih dari 25 cm). kan ini dapat menerima pakan
seperti blood worm, jentik nyamuk, cacing kering, dan pelet. Frekuensi pemberian
pakan dilakukan sebanyak dua kali sehari.

Gambar 2.15. Angel Fish

BAB III
RANCANGAN DAN PEMBUATAN
Perancangan dan pembuatan Akuarium Otomatis Di Dalam Ruangan
Berbasis Arduino Mega 2560 dibagi menjadi dua bagian yaitu perancangan
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Pada perancangan
hardware akan dibahas tentang perancangan blok diagram, sistematik diagram dan
pembuatan PCB. Sementara pada perancangan software akan dibahas tentang
perancangan flowchart, bahasa arduino untuk setiap bagian dari system dan
perancangan program.
3.1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware)
Pada perancangan hardware penulis akan menjelaskan setiap langkah dari
pembuatan system ini. Tahap demi tahap sangat perlu diperhatikan mengingat
keberhasilan dari perancangan ini tergantung pada cara membuat sistem tahap
demi tahap berdasarkan tahapan yang di tentukan.
3.1.1. Perancangan Blok Diagram
Dalam memudahkan proses perancangan sistem maka sebaiknya terlebih
dahulu yang dilakukan adalah perancangan blok diagram sistem. Hal ini juga akan
membantu dalam menjelaskan dan menganalisa blok diagram sistem secara
umum. Blok diagram merupakan bentuk penyederhanaan dari seluruh sistem.
Blok diagram dan skematik diagram rangkaian mempunyai hubungan yang sangat
erat pada rancangan suatu sistem. Blok diagram ini menyatakan hubungan yang
berurutan dari satu atau lebih sistem yang memiliki kekuatan kerja sendiri.
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Perancangan blok diagram dari system perancangan dan pembuatan
Akuarium Otomatis Di Dalam Ruangan Berbasis Arduino Mega 2560 terdapat
pada gambar 3.1.

Gambar 3.1. Blok Diagram Sistem

Fungsi masing-masing blok adalah sebagai berikut :
1. Blok Capacity Sensor
Blok ini berfungsi untuk mengatur proses pengisian air pada akuarium
dengan cara mendeteksi level air pada posisi sebelum penuh dan posisi
sebelum habis.
2. Blok Turbidity Sensor
Blok ini berfungsi untuk mendeteksi kekeruhan air pada akuarium yang
diakibatkan oleh kurangnya transparansi karena ada benda yang terlarut.
3. Blok Arduino Mega2560
Blok ini berfungsi sebagai pengendali keseluruhan sistem input dan output
4. Blok Driver 1
Blok ini berfungsi untuk mengkontrol buzzer.
5. Blok Driver 2
Blok ini berfungsi untuk mengkontrol indikator LED.
6. Blok Motor Servo
Blok ini berfungsi untuk membuka dan menutup katup penampungan pakan
ikan.
7. Blok Relay 1 dan
Blok ini berfungsi untuk mengontrol motor pompa AC masuk.
8. Blok Relay 2
Blok ini berfungsi untuk mengontrol motor pompa AC keluar.
9. Blok Pompa Air
Blok ini berfungsi untuk membuang air dari akuarium dan mengisi air ke
dalam akuarium.

10. Blok Buzzer
Blok ini berfungsi sebagai indikator pengisian dan pembuangan air pada
akuarium.
11. Blok Indikator LED
Blok ini berfungsi sebagai penerangan pada akuarium. Pada saat air keruh,
maka indicator LED berwarna biru dan apabila air jernih, maka indikator
LED berwarna hijau.
3.1.2. Perancangan Modul LCD Sebagai Penampil Data
Untuk menampilkan kekeruhan air yang berada di bak penampung,
maka yang digunakan LCD 16 x 2 karakter. LCD dihubungkan pada pin
(30,31,32,34,36,38) pada arduino sebagai input data bagi LCD (DB4-DB7).
Kontrol RS dan E dihubungkan pada port digital/analog (30,31). LCD yang di
pakai berupa modul sehingga tidak di butuhkan komponen pendukung
lainnya. Namun untuk pengaturan kecerahan LCD dipakai trimpot sebesar
10KOhm. Rangkaian pemasangan LCD dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.

Gambar 3.2. Rangkaian pemasangan LCD

3.1.3. Perancangan Rangkaian Relay
Fungsi dari rangkaian ini adalah untuk menggerakkan pompa air. Sehingga
air yang sudah keruh di dalam akuarium dikeluarkan menggunakan pompa yang
terdapat di dalam akuarium. Sumber tegangan untuk relay yaitu 5V DC. Pompa 1
akan aktif jika pin 22 dari arduino mengeluarkan tegangan 5V yang akan
mengaktifkan relay 1. Saat relay 1 aktif, kaki relay yang terhubung yaitu COM
dengan NC, maka pompa 1 akan aktif karena sudah terhubung dengan sumber
arus AC. Begitu juga dengan pompa 2 akan aktif jika pin 24 dari arduino
mengeluarkan tegangan 5V yang akan mengaktifkan relay 2. Saat relay 2 aktif,
kaki relay yang terhubung yaitu COM dengan NC, maka pompa 2 akan aktif
karena sudah terhubung dengan sumber arus AC.

Gambar 3.3. Rangkaian Relay

3.1.4. Perancangan Rangkaian Buzzer
Pada sistem ini buzzer berfungsi sebagai indikator pengeluaran dan
pengisian air pada akuarium. Tegangan sumber untuk mengaktifkan buzzer yaitu
5V DC. Saat pin 10 arduino mengeluarkan tegangan 5V DC, maka kaki basis
transistor BC 547 akan menerima tegangan diatas 0,7V sehingga arus yang
mengalir yaitu dari kaki collector menuju kaki emitter, maka tegangan 5V DC
mengalir menuju ground sehingga buzzer aktif.

Gambar 3.4. Rangkaian Buzzer
3.1.5. Perancangan Rangkaian LED
Pada sistem ini LED berfungsi sebagai indicator. Pada saat air dalam
keadaan jernih dengan persentase kekeruhan 0-19% maka pin 7 arduino akan
memberikan tegangan 5V yang akan mengaktifkan transistor BC547 sehingga
arus dari 5V DC mengalir menuju Ground yang akan mengaktifkan LED
berwarna hijau dan apabila air dalam keadaan keruh dengan persentase 20-100%
maka pin 6 arduino akan memberikan tegangan 5V yang akan mengaktifkan
transistor BC547 sehingga arus dari 5V DC mengalir menuju Ground yang akan
mengaktifkan LED berwarna biru.

Gambar 3.5. Rangkaian LED
3.1.6. Perancangan Rangkaian Motor Servo
Pada sistem ini motor servo berfungsi sebagai penggerak mekanik yang
dibuat pada dasar katup penampungan pakan ikan,sehingga dapat membuka dan
menutup katup penampungan pakan ikan.

Gambar 3.6. Rangkaian Motor Servo
3.1.7. Perancangan Rangkaian Modul Sensor Tubidity
Dalam sistem ini modul sensor turbidity berfungsi untuk mengukur
kekeruhan air pada akuarium.

Gambar 3.7. Rangkaian Sensor Turbidity
3.1.8. Perancangan Rangkaian Sensor Capacity
Dalam sistem ini sensor level air berfungsi untuk mengukur batas minimal
dan batas maksimal air pada akuarium. Rangkaian sensor level ketinggian air ini
menggunakan sistem rangkaian aktif LOW. Dimana saat air mengenai sensor
level air,maka logika yang dihasilkan yaitu logika LOW dan diteruskan ke pin
arduino yang digunakan sebagai input. Fungsi resistor pada rangkaian ini yaitu
sebagai beban yang mencegah terjadinya hubungan singkat saat air mengenai
sensor level ketinggian air

Gambar 3.8. Rangkaian Sensor Capacity

3.1.9. Perancangan Sistem Pada Arduino Mega
Arduino mega sebagai komponen utama dalam system ini mengatur segala
kegiatan kerja yang ada. Pompa 1, pompa 2, LED, LCD, buzzer, relay dan sensorsensor semua diaktifkan dari hasil pemrograman input output.
Program yang telah ditulis dalam bahasa arduino pada software IDE
Arduino 1.6.9 di convert ke extension.hex untuk di download program yang telah
di buat ke dalam flash memory mikrokontroller 2560.
3.1.10. Perancangan PCB
3.1.10.1. Perancangan Jalur PCB
Bahan utama pada pembuatan PCB adalah cooper clad yang biasa
disebut dengan PCB polos. Pada umumnya PCB polos terdiri dari pertinax yang
dilapisi dengan tembaga pada salah satu atau kedua permukaannya dilapisi dengan
tembaga disebut dengan PCB double layer.
Dari skema rangkaian, bila kita ingin memindahkan dalam bentuk layout
PCB terlebih dahulu kita harus membangun jalur pada track PCB. Setelah yakin
akan kelayakannya barulah kita menggambarkannya pada kertas yang akan di
cetak. Setelah layout berada diatas kertas baru dapat di pindahkan ke PCB. Ada
salah satu alternatif yang lain dapat kita lakukan, yaitu dengan cara
menggambarkan skema rangkaian di computer dengan program eagle 6.2.0
professional
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jalur PCB adalah :
- Hindari pembuatan jalur dengan sudut 90 derajat dengan tujuan agar tidak
mudah lepas.

- Setiap jalur PCB diusahakan sependek mungkin supaya jangan terjadi
pemborosan pemakaian pada PCB.
- Usahakan jumper seminimal mungkin.

Gambar 3.9. Layout PCB
3.1.10.2. Pembuatan PCB
Pembuatan PCB dilakukan dengan cara direct etching yaitu dengan
menggambar layout atau jalur PCB secara langsung pada permukaan PCB polos
dengan menggunakan spidol permanen atau pun sablon.
Adapun langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pembuatan PCB
adalah sebagai berikut :
- Memotong PCB sesuai dengan ukuran layout yang direncanakan.
- Menggambarkan layout PCB dengan menggunakan sablon ataupun spidol
permanen.
- Melarutkan PCB kedalam cairan Ferry Chloride (Fe2Cl3) sampai permukaan
yang tidak tertutupi spidol habis terlarut.

- Membersihkan PCB dan sisa Ferry Chloride (Fe2Cl3) dengan air.
- Menghapus

dan menghilangkan spidol yang ada pada permukaan PCB

dengan menggunakan tinner.
- Membersihkan permukaan PCB dengan menggunakan kertas pasir.
- Membor PCB untuk pin komponen yang digunakan sesuai dengan tata letak
komponen yang telah di rencanakan.
3.1.10.3. Penyolderan Komponen
Setelah pembuatan PCB selesai, langkah selanjutnya adalah pemasangan
komponen pada PCB, sebelum komponen di pasangkan pada PCB hendaknya
komponen yang di gunakan diuji dan diukur terlebih dahulu dengan tujuan
komponen tersebut masih layak pakai atau tidak. Pemasangan atau penyolderan
komponen ini dilakukan dengan memperhatikan waktu dan lamanya penyolderan
jangan terlalu lama untuk menghindari rusaknya komponen.
3.2. Perancangan Perangkat Lunak (Software)
Pada perancangan perangkat lunak akan dibahas cara perakitan bahasa
arduino mulai dari pembuatan flowchart hingga pembuatan program untuk
membaca input dari sensor-sensor yang dipakai serta bagaimana cara
pengontrolan kejernihan air dan level air dan terakhir menampilkan data
pengontrolan pada LCD, yaitu kondisi ketinggian air pada bak penampung serta
kualitas air pada akuarium apakah keruh atau tidak.
3.2.1. Flowchart
Untuk merancang sebuah software terlebih dahulu dibuat flowchart seperti
gambar dibawah ini.
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Gambar 3.10. Flowchart

3.2.2. Rancangan Program Kendali
Rancangan program kendali dibuat dengan menggunakan bahasa arduino.
Arduino yang mirip dengan bahasa C, editor program yang digunakan adalah code
vision AVR (Automatic Voltage Regulator). Program ini dirancang sesuai dengan
diagram alir yang telah dibuat. Berikut ini merupakan program kendali dari
rangkaian.
Merancang Program Kendali Arduino Mega2560
Int led = 13;
void setup() {
pinMode (led, output);
}
Void loop() {
digitalWrite (led, high);
delay (1000);
digitalWrite(led, low);
delay(1000);
}
Merancang Program Kendali Motor Servo
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup() {
myservo.attach(40);
}
void loop() {

lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Pakan Terbuka")
myservo.write(45);
delay(800);
myservo.write(0);
delay(800);
}
Merancang Program LCD
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print ("POMPA");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print ("KELUAR");
delay(1000);
lcd.noDisplay();
delay(2000);
lcd.display()

BAB IV
PENGUJIAN DAN ANALISA
4.1. Pengujian Dan Analisa Hardware
4.1.1. Modul Relay
Pengujian rangkaian modul relay dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui keadaan relay saat bekerja sebagai penggerak untuk menghidupkan
pompa masuk dan pompa keluar dengan menghubungkan modul relay ke pompa
yang nantinya akan diberikan data untuk mengaktifkan/menonaktifkan dan
mengukur nilai tegangan keluaran pada relay.
Tabel 4.1. Data Pengujian Modul Relay
Re

Pin In

lay

Data
In

Ke
luar (1)

Kondis
i

Tega
ngan (V)

22

ON

0,05

22

OFF

4,96

24

ON

0,05

24

OFF

4,96

Digital
M
asuk (2)

Dari tabel hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwasanya apabila output
arduino bernilai LOW yaitu 0,05 V maka otomatis modul relay akan aktif
sehingga COM dan NO pada relay terhubung dan mengaktifkan pompa. Begitu
juga sebaliknya apabila output arduino bernilai HIGH yaitu 4,96 V maka relay
tidak akan aktif sehingga pompa tidak akan aktif.
4.1.2. Sensor Capacity
Pengujian sensor capacity dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
keadaan capacity saat bekerja sebagai sensor untuk mengukur level air di dalam
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akuarium. Pada saat air di dalam akuarium mencapai ketinggian 25 cm capacity
sensor akan menonaktifkan relay maka pompa akan off dan apabila air dalam
akuarium mencapai 10 cm maka capacity sensor mengaktifkan relay maka pompa

akan on. Dalam pengujian sensor ini, diberikan logika 1 untuk menonaktifkan
relay dan logika 0 untuk mengaktifkan relay.
Tabel 4.2. Data Pengujian Sensor Capacity
Se
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Dari tabel hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwasanya apabila
output arduino bernilai LOW yaitu 0,01 V maka otomatis modul relay akan aktif
sehingga mengaktifkan pompa. Begitu juga sebaliknya apabila output arduino
bernilai HIGH yaitu 4,68 V maka relay tidak akan aktif sehingga pompa tidak
akan aktif.
4.1.3. Modul Sensor Turbidity
Modul ini digunakan untuk mengecek kekeruhan air pada akuarium
dimana pengujian dilakukan pada air yang telah disediakan. Dengan cara
menghubungkan analog output modul ke pin A0 arduino.
Tabel 4.3. Tingkat Kekeruhan Air
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Gambar 4.1. Diagram Hasil Pengujian Kekeruhan Air
Pada sistem ini dapat dilihat bahwa dengan kekeruhan 11% maka tegangan
yang dihasilkan 4,23 V. Semakin keruh air pada akuarium maka tegangan yang
dihasilkan semakin kecil.
4.1.4. Pemberian Pakan Ikan
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berat pakan ikan untuk satu kali
pemberian makan pada ikan. Pengujian ini dilakukan dengan cara menimbang
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berat pakan ikan, hal ini dikarenakan alat ukur yang digunakan tidak dapat
menimbang berat pakan ikan untuk satu kali pemberian pakan ikan. Tempat pakan
ikan akan terbuka selama 0,1 detik setiap 1 menit. Adapun hasil penimbangan
pemberian pakan dapat dilihat pada tabel 4.4
Tabel 4.4. Pengujian keluaran pakan ikan
Pen
gujian Ke

Jumlah

Berat

Pemberian

Pakan Yang

Pakan Ikan

Dikeluarkan

1

1x

2 Gram

2

2x

4 Gram

3

3x

7 Gram

4

4x

9 Gram

5

5x

12
Gram

Dari hasil pengujian berat per lima belas kali pemberian pakan di dapat
nilai rata-rata sebagai berikut :
34 gram
15x

= 2,2 gram

Keakuratan penimbangan juga tergantung dari jenis timbangan yang digunakan,
timbangan yang digunakan untuk menimbang berat pakan adalah timbangan
digital.
4.2. Analisis Program
Pada proses pembuatan program selalu diawali dengan pendefenisian pin
yang digunakan dan penggunaan library seperti perintah dibawah ini

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
const int level_a = 9; //Penamaan sensor level air atas
const int level_b = 8; // Penamaan sensor level air bawah
const int bz = 10;

// Penamaan indicator buzzer

const int lh = 6;

// Penamaan indicator LED hijau

const int lb = 7;

// Penamaan indicator LED biru

const int sk = A0;

// Penamaan sensor kekeruhan

const int pompa_m = 22; // Penamaan pompa masuk
const int pompa_k = 24; // Penamaan pompa keluar
int persen;

// Penamaan persen

int persen1;

// Penamaan persen1

int sensor_a = 0; //menentukan nilai awal sensor level atas low
int sensor_b = 0;

//Menentukan nilai awal sensor level bawah low
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Servo myservo;

//Penamaan servo

const int PIN_RS = 30;
const int PIN_E = 31;

//Penetuan pin 30 untuk kaki PIN_RS LCD
// Penetuan pin 31 untuk kaki PIN_E LCD

const int PIN_DB4 = 32; // Penetuan pin 32 untuk kaki PIN_DB4 LCD
const int PIN_DB5 = 34; // Penetuan pin 34 untuk kaki PIN_DB5 LCD
const int PIN_DB6 = 36; // Penetuan pin 36 untuk kaki PIN_DB6 LCD
const int PIN_DB7 = 38 ; // Penetuan pin 38 untuk kaki PIN_DB7 LCD
int sensorValue;
long millisservo=0;

//Penamaan sensor value
//Pemberian nilai 0 untuk milliservo

long intervalservo=60000;

//Pemberian nilai 1 menit untuk interval servo

(mengaktifkan servo)
LiquidCrystal lcd (PIN_RS, PIN_E, PIN_DB4, PIN_DB5, PIN_DB6, PIN_DB7);
//

Selanjutnya program akan menuju proses penentuan pin sebagai input atau
output serta penggunaan serial monitor dan penggunaan LCD dan proses ini hanya
dijalankan sekali saja setelah selesai maka program akan menuju void loop
dimana program akan terus berjalan sampai sumber daya pada rangkaian tidak ada
lagi
void setup()
{
pinMode (pompa_m, OUTPUT); // Menentukan pompa masuk sebagai output
arduino
pinMode(pompa_k, OUTPUT); //Menentukan pompa keluar sebagai output
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pinMode(level_a, INPUT);

//Menentukan sensor level air atas sebagai input

arduino
pinMode(level_b, INPUT); // Menentukan sensor level air atas sebagai input
arduino pinMode(bz, OUTPUT); // Menentukan buzzer sebagai output arduino
pinMode(lh, OUTPUT);

// Menentukan LED hijau sebagai output arduino

pinMode(lb, OUTPUT);

// Menentukan LED biru sebagai output arduino

pinMode(sk, OUTPUT);

// Menentukan sensor kekeruhan air sebagai input

arduino myservo.attach(40);
lcd.begin(16, 2);
Serial.begin(9600);
myservo.write(0);

// Menentukan PIN 40 sebagai output arduino

//menentukan jumlah karakter LCD
//
//Memberikan nilai 0 (keadaan 0 derajat) untuk keadaan

awal servo
}
void loop()
{
sensor_a = digitalRead(level_a); //Sensor_a untuk hasil pembacaan sensor level
air atas
sensor_b = digitalRead(level_b);

//Sensor_b untuk hasil pembacaan sensor level

air bawah
if (sensor_a == LOW && sensor_b == LOW) //Keadaan saat sensor_a low dan
sensor_b low
{
digitalWrite(pompa_m, HIGH);

//Menonaktifkan pompa masuk

int nilaisensor = analogRead(sk);
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float Tegangan = nilaisensor * (5.0 / 1023.0);
Serial.println(Tegangan);
Serial.println(nilaisensor);
sensorValue = analogRead(sk);

//Sensor value untuk membaca hasil dari

sensor kekeruhan
Serial.println(sensorValue);

//Menampilkan hasil sensor kekeruhan pada serial

monitor
persen = (18-sensorValue)*100;

//Persen = (Nilai kejernihan maksimal - nilai

sensor kekeruhan *100)
persen1 = persen/18;

//Persen1 = (hasil persen/ Nilai kejernihan

maksimal) lcd.clear();

//Membersihkan tulisan pada tampilan LCD

lcd.setCursor(3,0);

//Menentukan posisi karakter pada LCD

lcd.print("KEKERUHAN");

//Penulisan kekeruhan pada LCD

lcd.setCursor(5,1);

//Menentukan posisi karakter pada LCD

lcd.print(persen1);

// Penulisan hasil persen1pada LCD

lcd.setCursor(9,1)

// Menentukan posisi karakter pada LCD

lcd.print(“%”);

// Penulisan lambing persen pada LCD

if(sensorValue<=12)

// Menentukan nilai saat keruh

digitalWrite(pompa_k, LOW);

//Mengaktifkan pompa keluar

digitalWrite(lb, HIGH);

//Mengaktifkan LED biru

digitalWrite(lh, LOW);

//Menonaktifkan LED hijau
//Menampilkan “KERUH” pada serial monitor

Serial.println ("KERUH");
tone(bz,500,500);
delay(800);

//mengaktifkan buzzer
//Delay buzzer
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lcd.clear();

//Membersihkan tulisan pada LCD

lcd.setCursor(2,0);

//Menentukan posisi karakter pada LCD

lcd.print("POMPA KELUAR");
lcd.setCursor(5,1);

//Penulisan pompa keluar pada LCD

//Menentukan posisi karakter pada LCD

lcd.print("AKTIF");

//Penulisan aktif pada LCD

}
if(sensorValue>=16)

//Menentukan nilai saat jernih

{
Serial.println ("JERNIH");

//Penulisan jernih pada serial monitor

digitalWrite(pompa_k, HIGH);

//Menonaktifkan pompa keluar

digitalWrite(lb, LOW);

// Menonaktifkan LED biru

digitalWrite(lh, HIGH);

// Menonaktifkan LED hijau

if (millis ()-millisservo > intervalservo) //Mengaktifkan program millis
{
millisservo=millis ();

//Keadaan saat nilai milliservo sama dengan nilai

millis
Serial.println ("servo aktif");

//Menampilkan servo aktif pada serial monitor

myservo.write(90);
delay(100);
myservo.write(0);
}
}
}

//Mengaktifkan servo 90 derajat
// Delay servo
//Mengaktifkan servo 0 derajat
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If (sensor_a == HIGH && sensor_b == HIGH)

//Keadaan saat sensor _a high

dan sensor_b high
{
lcd.clear();

//Membersihkan tulisan pada tampilan LCD

lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("POMPA MASUK");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("AKTIF");

//Menentukan posisi karakter pada LCD
//Penulisan "POMPA MASUK” pada LCD
//Menentukan posisi karakter pada LCD
//Penulisan “AKTIF” pada LCD

digitalWrite(pompa_m, LOW);

//Mengaktifkan pompa masuk

digitalWrite(pompa_k, HIGH);

//Menonaktifkan pompa keluar

tone(bz,400,500);
delay(800);

// Mengaktifkan buzzer
//Delay buzzer

}
if (sensor_a == HIGH && sensor_b == LOW)

//Keadaan sensor_a high dan

sensor_b low
{
tone(bz,700,500);
delay(1300);

// Mengaktifkan buzzer
// Delay buzzer

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Setelah melakukan perancangan dan pembuatan akuarium otomatis berbasis
arduino mega 2560 ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Jika sensor turbidity mendeteksi tingkat kekeruhan dan tampilan display
pada LCD antara 20% - 100% (air keruh), maka pompa 2 (out)
membuang air keruh dari akuarium sampai batas ≤10 cm, setelah batas air
≤10 cm maka pompa 2(out) akan off dan secara otomatis pompa 1(in)
akan menyuplai air jernih kedalam akuarium sampai batas air ≥25 cm.
2. Saat air mencapai batas ≥25 cm maka sensor turbidity akan kembali
mendeteksi tingkat kekeruhan air didalam akuarium dan menampilkan
tinggkat kekeruhan pada LCD.
3. Dalam keadaan air dinyatakan jernih dengan tingkat kekeruhan 0 % - 19
% maka katup penampungan ikan akan aktif setiap 6 jam dengan posisi
servo 90º dengan waktu 0,1 detik dengan rata-rata pakan yang
dikeluarkan ke akuarium 2,2 gram.
5.2. Saran
Dari hasil Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat beberapa kekurangan
dan dimungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karenanya penulis
merasa perlu untuk memberi saran-saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya tambahkan sistem notifikasi sms atau software untuk
memberitahu bahwa tempat penampungan pakan ikan sudah habis.
2. Menambahkan cadangan sumber listrik yang lain (arus DC) agar sistem
otomasi akuarium tetap berjalan walau sumber arus PLN tidak hidup.
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3. Menggunakan modul RTC untuk waktu pemberian pakan ikan agar
waktu pemberian pakan ikan lebih terjadwal.
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