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ABSTRAK

Di era modern seperti saat ini, salah satu cara untuk memanfaatkan
energi dari matahari adalah dengan menggunakan sumber energi sejenis ini.
Sekarang ini banyak Hotel, Penginapan dan rumah yang telah menggunakan
sumber energi sejenis ini. Pemanas air tenaga surya ditempatkan di atap-atap
rumah menengadah ke matahari agar manusia dapat memperoleh energi untuk
menghasilkan persediaan air panas. Stasiun pembangkit listrik tenaga surya
pertama dibangun pada tahun 1969 di Odeillo Perancis. Stasiun tersebut
menggunakan

tenaga

surya

untuk

menghasilkan

energi,

dengan

cara

menempatkan begitu banyak papan tenaga surya, untuk memperoleh sebanyak
mungkin energi dari matahari.
Solar Water Heater merupakan pemanas air dengan memanfaatkan
tenaga surya sebagai sumber energi penghasil panasnya. Solar Water Heater
yang digunakan dalam tugas Akhir ini menggunakan solar cell untuk
menghasilkan tegangan yang disimpan di baterai. Hal ini dilakukan supaya
efisiensi tegangan yang disimpan di baterai dapat digunakan kapan saja
dibutuhkan. Pada saat air akan digunakan, baterai akan mensuplai tegangan ke
semua sitem melalui modul stepdown LM2596, kemudian Arduino berfungsi
sebagai pusat pengontrolan dan pengendalian input dan output pada sistem.
Untuk itu penulis merancang sebuah sistem pemanas air menggunakan energi
terbarukan pada penulisan tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Solar
Water Heater System Berbasis Arduino Uno”.

Kata Kunci : Solar Cell, Baterai, Modul Stepdown LM2596, Heater, Arduino
Uno.
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi semakin maju dan memberikan banyak
kemudahan dalam penggunaan perangkat ataupun 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 ataupun otomatis.
Manusia selalu melakukan pencarian akan sumber-sumber energi
baru. Jika kita dapat menggunakan sedikit saja energi tersebut, maka
segala kebutuhan manusia di bumi akan terpenuhi. Pemanfaatan energi
matahari umumnya masih secaara konvensional, misalnya menjemur
pakaian dengan menggunakan panas matahari.
Di era modern seperti saat ini, salah satu cara untuk memanfaatkan
energi dari matahari adalah dengan menggunakan sumber energi sejenis
ini. Sekarang ini banyak Hotel, Penginapan dan rumah yang telah
menggunakan sumber energi sejenis ini. Pemanas air tenaga surya
ditempatkan di atap-atap rumah menengadah ke matahari agar manusia
dapat memperoleh energi untuk menghasilkan persediaan air panas.
Stasiun pembangkit listrik tenaga surya pertama dibangun pada tahun
1969 di Odeillo Perancis. Stasiun tersebut menggunakan tenaga surya
untuk menghasilkan energi, dengan cara menempatkan begitu banyak
papan tenaga surya, untuk memperoleh sebanyak mungkin energi dari
matahari.

I.2

Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembuatan tugas
akhir ini adalah :
1. Bagaiman mengendalikan suhu air berbasis Arduino.
2. Bagaimana mengendalikan Level Air pada tangki (Level minimum dan
maximum)

1

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sollar cel untuk mengecas penuh
baterai volt.
I.3

Tujuan
Maksud dan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah :
1. Untuk mengetahui cara kerja dari Sollar Water Heater sistem berbasis
Arduino.
2. Mengetahui dan memahami penggunaan Sollar Cell, Arduino serta
komponen-komponen lainnya.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri
Medan.

I.4

Batasan Masalah
Dalam perancangan dan pembuatan tugas akhir ini diberikan
batasan-batasan masalah sebagai berikut :
1. Perancangan dan pembuatan Pemanas air menggunakan solar cell
berbasis Arduino.
2. Menggunakan sensor suhu untuk mendeteksi temperatur air yang
dipanaskan (≤400C)
3. Menggunakan Water Level Sensor untuk mendeteksi Ketinggian air.

I.5

Metodologi Penulisan dan Perancangan
Dalam Penulisan Tugas Akhir ini penulis mengumpulkan data
yang dilakukan sebagai berikut :
1. Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan
jalan 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.
3. Mencari data-data yang diperlukan dalam pembuatan proyek ini
dengan menggunakan fasilitas internet.
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I.6

Sitematika Penulisan
Adapun yang akan menjadi sistimatika penulisan yang akan
digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai
berikut:
BAB I:

PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang, batasan masalah,
tujuan, rumusan masalah, metodologi penulisan dan
perancangan dan sistematika penulisan.

BAB II:

DASAR TEORI
Pada bab ini dibahas mengenai dasar teori dan teori
terapan dari komponen yang digunakan dalam
rangkaian keseluruhan sistem elektronik. LiteratureLiterature yang mendukung akan disertakan untuk
pemahaman yang baik.

BAB III:

PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini dibahas mengenai langkah-langkah
perancangan

sistim

elektronika

dan

mekanik

berdasarkan sistematika blog diagram yang telah
disertakan.
BAB IV:

TUJUAN DAN ANALISIS
Pada bab ini, dibahas mengenai pengujian dari
komponen system yang ada berdasarkan spesifikasi
komponen. Pengujian sensor terhadap variable
objekdan besaran yang berbeda untuk mendapatkan
data.Data yang telah didapatkan akan diolah
menjadi kesimpulan berbentuk sistematik.

BAB V:

PENUTUP
Pada bab ini akan dibahas tentang inti kesimpulan
dari hasil pengujian system dan data hasil
pengujian, saran yang datang setelah realisasi
rancangan pembuatan ini selesai.
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BAB II
DASAR TEORI
Dalam bab ini penulis akan membahas tentang komponen-komponen yang
digunakan dalam seluruh unit sistem ini. Agar pembahasan tidak melebar dan
menyimpang dari topik utama laporan ini, maka setiap komponen hanya dibahas
sesuai dengan fungsinya pada masing-masing unit.
2.1 Arduino Uno
Arduino Uno adalah board berbasis mikrocontroller pada ATMega328.
Board ini memiliki 14 digital input / output pin(dimana 6 pin dapat digunakan
sebagai output PWM), 6 input analog, 16 Mhz osilator cristal, koneski USB, jack
listrik, tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung
mikrocontroller, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber
tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC atau baterai menggunakannnya. Board
arduino uno memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut :
10 pinout: tambah SDA dan SCL pin yang dekat ke pin aref dan dua pin
baru lainnya ditempatkan dekat ke pin RESET, dengan IO REF yang
memungkinkan sebagai buffer untuk beradaptasi dengan tegangan yang
disediakan dari board sistem. Pengembangannya sistim akan lebih kompatibel
dengan Prosesor yang menggunakan AVR, yang beroperasi dengan 5V dan
dengan Arduino karena yang beroperasi dengan 3,3V yang kedua adalah pin tidak
terhubung yang disediakan untuk tujuan pengembangannya.
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Gambar 2.1 Pin Arduino Uno

Deskripsi Arduino UNO:
Tabel 2.1 Deskripsi Arduino Uno

Mikrokontroller
Operasi Voltage
Input Voltage
Input Voltage
I/O
Arus
Flash Memory
Bootloader
EEPROM

Atmega328
5V
7-12 V (Rekomendasi)
6-20 V (limits)
14 pin (6 pin untuk PWM)
50 mA
32KB
SRAM 2 KB
1 KB

Kecepatan

16 Mhz

5

Memory
ATmega328 ini memiliki 32 KB dengan 0,5 KB digunakan untuk
loading file. Ia juga memiliki 2 KB dari SRAM dan 1 KB dari EEPROM
Input & Output
Masing-masing dari 14 pin digital pada Uno dapat digunakan sebagai input atau
output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Mereka
beroperasi di 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40
mA dan memiliki resistor pull-up internal dari 20-50 KΩ. Selain itu, beberapa pin
memiliki fungsi khusus:
Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX)
danmengirimkan (TX) data TTL serial. Pin ini terhubung ke pin yang sesuai
dari chip ATmega8U2 USB-to-SerialTTL.
Eksternal Interupsi: 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu
interupsi pada nilai yang rendah, tepi naik atau jatuh, atau perubahan nilai.
Lihat attachInterrupt () fungsi untukrincian.
PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan 8-bit output PWM dengan
analogWrite ()fungsi
SPI:

10

(SS),

11

(mosi),

12

(MISO),

13

(SCK).

Pin

ini

mendukungkomunikasi SPI menggunakan perpustakaanSPI
LED: 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin adalah
nilai TINGGI, LED menyala, ketika pin adalah RENDAH, itu off.Uno
memiliki 6 input analog, diberi label A0 melalui A5, masing-masing
menyediakan 10 bit resolusi yaitu 1024 nilai yang berbeda. Secara default
sistem mengukur dari tanah sampai 5 volt.
TWI: A4 atau SDA pin dan A5 atau SCL pin. Mendukung komunikasi TWI
Aref. Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan
analogReference ().
Reset.

Perangkat Lunak (ArduinoIDE)
Lingkungan open-source Arduino memudahkan untuk menulis kode dan
meng-upload ke board Arduino. Ini berjalan pada Windows, Mac OS X, dan
Linux. Berdasarkan Pengolahan, avr-gcc, dan perangkat lunak sumber terbuka
lainnya.

Gambar 2.2 Tampilan Framework Arduino UNO
2.1.1 Cara Menggunakan Arduino IDE
Arduino selain memiliki hardware juga memiliki software, untuk hardware
sudah dijelaskan mengenai jenis-jenisnya, karakteristik dan konfigurasi pin
Aduino yang tersedia, untuk software, Arduino menggunakan software sendiri dan
bahasa

pemprograman

sendiri

yang

dinamakan

Arduino

IDE,

bahasa

pemprograman Arduino yang dipakai yaitu C / C++.
2.1.2 Cara Install Arduino IDE
Langkah pertama dalam menggunakan Arduino yaitu menginstall software
program editornya, yang mana master program bisa didownload di link berikut
https://www.arduino.cc/en/Main/Software , setelah di download kemudian extract
file tersebut sehingga file installernya terbuka, atau bisa juga menggunakan

Arduino IDE portable yang langsung bisa digunakan pada file Arduino.exe,
Gambar 3.10 adalah tampilan editor Arduino IDE.

Nama file

Gambar 2.3 tampilan editor Arduino IDE.

2.1.3 Cara setting Arduino Uno
Perlu diketahui bahwa pada bagian ini sangat menentukan sekali dalam
kelancaran saat upload program dilakukan, jadi jika salah setting akan
menyebabkan program tidak jalan dan juga ada tampilan error pada editor, maka
dari itu perhatikanlah setting awal berikut ini untuk Arduino Uno dan sejenisnya.

Langkah 1
Hubungkan kabel USB dari komputer ke Arduino. Tentukan jenis board Arduino
yang dipakai, pada contoh menggunakan Arduino UNO, Pilih menu Tools ->
Board - > Arduino UNO ( Tergantung jenis Arduino yang dipakai)

Gambar 2.4 Tools
Langkah 2
Tentukan serial port yang dipakai, ini digunakan untuk memprogram device
Arduino, jika belum tahu serial port berapa yang dipakai dapat dilihat di
device manager ->

Ports, lalu cek nomer COM-nya, pada contoh tertulis

COM15 artinya Port komunikasi yang digunakan adalah COM15, ini bisa
berubah-ubah, maka dari itu pastikan dahulu COM yang dipakai sesuai
dengan setting Arduino, Setelah tahu COM yang digunakan, kembali ke
Arduino IDE, Pilih Tools -> Serial Port -> COM15. Jika berhasil maka pada
bagian editor bawah akan tampak COM yang dipakai.

Com 15

Com 15

Gambar 2.5 Menentukan Serial Port

2.1.4 Cara Upload Program ke Arduino
Setelah proses setting, hal selanjutnya yaitu mengetahui cara
meng-upload program yang sudah kita buat, pada contoh ini
menggunakanprogram kosong lalu di upload ke Arduino, jika berhasil maka
akan ada keterangan berhasil, namun jika error maka di bawah editor aka
tertulis error. Langkah-langkahnyaseperti berikut.
Langkah 1
Tuliskan sebuah program pada editor yang mana program tersebut akan
dieksekusi oleh Arduino, dicontohkan seperti dibawah ini
void setup() {
}
void loop() {
}
Langkah 2
Setelah menulis program kemudian masuk ke proses upload, caranya yaitu
tekan tombol verify, kemudian jika tidak ada error, tekan tombol upload,
tunggu sampai proses selesai.

Tidak ada error

Gambar2.6 Upload program ke Arduino

2.1.5 Cara Menggunakan Fitur Serial
Pada program Arduino IDE terdapat fitur yang digunakan untuk transfer
data dari Arduino ke komputer, fitur ini adalah interface dari Arduino sehingga
user bisa melihat data melalui komputer atau sejenisnya. Cara menggunakan fitur
ini yaitu sebagai berikut.
Langkah 1
Ketikkan program seperti contoh dibawah ini, kemudian lakukan proses verify
dan upload, jika tidak ada error maka Arduino siap digunakan.

void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// print out the value you read:
Serial.println(sensorValue);
delay(100);
}

Langkah2
Setelah upload berhasil, pilih Tools -> Serial Monitor, maka akan tampak seperti
Gambar berikut ini. Coba rubahss kode “ delay(100) ” menjadi “ delay(1000) ”
dan lihat perubahannya

Gambar 2.7 Hasil Seial monitor

Otomatis SoftwareReset
Tombol reset Uno Arduino dirancang untuk menjalankan program yang
tersimpan didalam mikrokontroller dari awal. Tombol reset terhubung ke
Atmega328 melalui kapasitor 100nf. Setelah tombol reset ditekan cukup lama
untuk me-reset chip, software IDE Arduino dapat juga berfungsi untuk mengupload program dengan

2.2. Solar Cell
Photovoltaic adalah teknologi yang berfungsi untuk mengubah atau
mengkonversi

radiasi

matahari

menjadi

energi

listrik

secara

langsung.Photovoltaic biasanya dikemas dalam sebuah unit yang disebut
modul.Dalam sebuah modul surya terdiri dari banyak sel surya yang bisa
disusun secara seri maupun paralel.Sedangkan yang dimaksud dengan surya
adalah sebuah elemen semikonduktor yang dapat mengkonversi energi surya
menjadi energi listrik atas dasar efek photovoltaic.Solar cell mulai popular
akhir-akhir ini, selain mulai menipisnya cadangan enegi fosil dan isu global
warming.energi yang dihasilkan juga sangat murah karena sumber energi
(matahari) bisa didapatkan secaragratis.Berdasarkan jenis bahan dalam
pembuatannya panel surya dibagi menjadi empat jenis yaitu monokristal,
polikristal, amourphous dan coumpound atau galliumarsenide.

Polycrystalline
Solar cell jenis inilah yang dipakai pada sistim ini. Jenis ini terbuat dari beberapa
batang kristal silikon yang dilebur / dicairkan kemudian dituangkan dalam cetakan
yang berbentuk persegi. Kemurnian kristal silikonnya tidak semurni pada sel
surya monocrystalline, karenanya sel surya yang dihasilkan tidak identik satu
sama lain dan efisiensinya lebih rendah, sekitar 13% - 16%. Tampilannya nampak
seperti ada motif pecahan kaca di dalamnya. Bentuknya yang persegi, jika disusun
membentuk panel surya, akan rapat dan tidak akan ada ruangan kosong yang siasia

seperti

susunan pada panel

surya

monocrystalline

di

atas. Proses

pembuatannya lebih mudah dibanding monocrystalline, karenanya harganya lebih
murah. Jenis ini paling banyak dipakai saat ini.

Gambar 2.8 Sollar cell Pollicrystalline

Prinsip Kerja SolarCell
Pembangkit listrik tenaga surya itu konsepnya sederhana yaitu mengubah cahaya
matahari menjadi energi listrik.Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk
energi dari sumber daya alam.Sumber daya alam matahari ini sudah banyak
digunakan untuk mensuplai daya listrik di satelit komunikasi melalui solar
cell.Solar cell ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak
terbatas langsung diambil dari matahari, tanpa ada bagian yang berputar dan tidak
memerlukan bahan bakar.Sehingga sistem solar cell sering dikatakan bersih
dan ramah lingkungan. Panel solar cell merupakan modul yang terdiri beberapa
solar cell yang digabung dalam hubungkan seri dan paralel tergantung ukuran dan
kapasitas yang diperlukan. Yang sering digunakan adalah modul solar cell 20
watt.Modul solar cell itu menghasilkan energi listrik yang proporsional dengan
luas permukaan panel yang terkena sinarmatahari.

2.3 Baterai
Baterai adalah alat elektro kimia yang dibuat untuk mensuplai listrik ke
komponen kelistrikan.Baterai menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia, yang
dikeluarkannya bila diperlukan dan mensuplainya ke masing-masing sistem
kelistrikan atau alat yang memerlukannya.Baterai merupakan suatu proses kimia
listrik, dimana pada saat pengisian energi listrik diubah menjadi energi kimia dan

saat pengeluaran energi kimia diubah menjadi energilistrik. Baterai yang
digunakan adalah baterai aki ini berfungsi untuk menyimpan tegangan yang
dihasilkan oleh solar cell dan dimanfaatkan kembali untuk menyalakan lampu.

Gambar 2.9 Baterai

2.4 RELAY
Relay adalah saklar elektronik yang dikendalikan oleh arus listrik. Secara
prinsip, relai merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi
(solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarikkarena
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.

Gambar 2.10 Arduino ke Relay

Cara kerja komponen ini dimulai pada saat mengalirnya arus listrik
melalui koil,lalu membuat medan magnet sekitarnya sehingga dapat merubah
posisi saklar yang ada di dalam relay terserbut, sehingga menghasilkan arus listrik
yang lebih besar. Disinilah keutamaan komponen sederhana ini yaitu dengan
bentuknya yang minimal bisa menghasilkan arus yang lebih besar.Pemakaian
relay dalam perangkat-perangkat elektronika mempunyai keuntungan yaitu :
- Dapat mengontrol sendiri arus serta tegangan listrik yangdiinginkan.
- Dapat memaksimalkan besarnya tegangan listrik hingga mencapai batas
maksimalnya.
- Dapat menggunakan baik saklar maupun koil lebih dari satu, disesuaikan dengan
kebutuhan.

2.5 PUSH BUTTON
Push button switch (saklar tombol tekan) adalah perangkat/saklar
sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus
listrik dengan sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci). Sistem kerja unlock
disini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus
aliranarus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas),
maka saklar akan kembali pada kondisi normal.Sebagai device penghubung atau
pemutus, push button switch hanya memiliki 2 kondisi, yaitu On dan Off (1 dan
0). Istilah On dan Off ini menjadi sangat penting karena semua perangkat listrik
yang memerlukan sumber energi listrik pasti membutuhkan kondisi On dan Off.

Gambar 2.11 Push button switch

Karena sistem kerjanya yang unlock dan langsung berhubungan dengan
operator, push button switch menjadi device paling utama yang biasa digunakan
untuk memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. Secanggih apapun sebuah
mesin bisa dipastikan sistem kerjanya tidak terlepas dari keberadaan sebuah saklar
seperti push button switch atau perangkat lain yang sejenis yang bekerja mengatur
pengkondisian On dan Off.

Gambar 2.12 NO dan NC

Prinsip Kerja Push button switch
Berdasarkan fungsi kerjanya yang menghubungkan dan memutuskan, push button
switch mempunyai 2 tipe kontak yaitu NC (Normally Close) dan NO (Normally
Open).
NO (Normally Open), merupakan kontak terminal dimana kondisi
normalnya terbuka (aliran arus listrik tidak mengalir). Dan ketika tombol
saklar ditekan, kontak yang NO ini akan menjadi menutup (Close) dan
mengalirkan atau menghubungkan arus listrik. Kontak NO digunakan
sebagai penghubung atau menyalakan sistem circuit (Push Button ON).
NC (Normally Close), merupakan kontak terminal dimana kondisi
normalnya tertutup (mengalirkan arus litrik). Dan ketika tombol saklar
push button ditekan, kontak NC ini akan menjadi membuka (Open),

sehingga memutus aliran arus listrik. Kontak NC digunakan sebagai
pemutus atau mematikan sistem circuit (Push Button Off).
2.6 SENSOR DS 18B20
Sensor suhu DS18B20 dengan kemampuan tahan air (waterproof). Cocok
digunakan untuk mengukur suhu pada tempat yang sulit, atau basah. Karena ouput
data produk ini merupakan data digital, maka Anda tidak perlu khawatir terhadap
degradasi data ketika menggunakan untuk jarak yang jauh. DS18B20
menyediakan 9 hingga 12-bit (yang dapat dikonfigurasi) data. Karena setiap
sensor DS18B20 memiliki silicon serial number yang unik, maka beberapa sensor
DS18B20 dapat dipasang dalam 1 bus. Hal ini memungkinkan pembacaan suhu
dari berbagai tempat. Meskipun secara datasheet sensor ini dapat membaca bagus
hingga 125°C, namun dengan penutup kabel dari PVC disarankan untuk
penggunaan tidak melebihi 100°C.
Cara Kerja DS18b20
Kalau berdasarkan datasheet, sensor DS18b20 ini bekerja dengan konsep directto-digital-temperature-sensor dan resolusi ADC-nya bisa dikonfigurasi mau pakai
9, 10, 11 atau 12 bit. Resolusi ADC ini akan berkaitan dengan kenaikan suhu tiap
level analog seperti dibawah ini:
Resolusi 9 bit = Kenaikan suhu tiap level analognya 0.5°C
Resolusi 10 bit = Kenaikan suhu tiap level analognya 0.25°C
Resolusi 11 bit = Kenaikan suhu tiap level analognya 0.125°C
Resolusi 12 bit = Kenaikan suhu tiap level analognya 0.0625°C
Semakin besar Resolusi ADC yang kita pakai, semakin teliti sensor akan
mendeteksi suhu disekitarnya. Secara default, DS18b20 saat kita hubungkan ke
mikrokontroler resolusi ADC-nya langsung 12 bit.Master dalam hal ini
mikrokontroler

harus

menginisiasi ConvertT(44h)

Function

Command ke

DS18b20 untuk melakukan pengukuran suhu dan dikonversi dari analog menjadi
digital. Hasil dari pengambilan data suhu tersebut bakal disimpan di
register berukuran 2-bytes yang ada di memori scratchpad pada DS18b20

lalu dikalibrasi ke derajat celcius.Di register berukuran 2-bytes atau 16 bit tadi
terdapat yang namanya Sign-bits (S) yang berfungsi untuk mengindikasi apakah
suhu dalam keadaan positif (makinpanas) atau dalam keadaan negatif (makin
dingin).Format Register Suhu pada DS18b20, Apabila suhu dalam keadaan
positif maka nilai S=0 dan pada saat suhu dalam keadaan negatif, nilai S=1.
Gambar 2.13Format Register Sensor Suhu pada DS18b20

Berikut ini adalah contoh output data digital dari sensor DS18b20 yang sebanding
dengan nilai suhu dalam resolusi ADC 12 bit.
Gambar 2.14 Output Data Digital dari Sensor DS18b20

Untuk

berkomunikasi

dengan

mikrokontroler,

sensor

DS18b20

menggunakan antarmuka 1-Wire. Berdasarkan namanya aja, sensor ini berarti
hanya menggunakan 1 jalur data (dan Ground tentunya) untuk mengirim dan
menerima data dari mikrokontroler.Yang menarik disini adalah tiap sensor
memiliki kode unik 64-bit dan ini dapat membuat banyak sensor DS18b20 bisa

terhubung ke satu mikrokontroler hanya menggunakan 1 jalur aja. Terakhir,
banyak tutorial yang mengharuskan kita untuk menambah resistor pull-up sebesar
4.7kΩ di VDD dan Data untuk mencegah floating state (kondisi yang tak
terdefinisi) pada pin input mikrokontroler yang dihubungkan ke sensor. Tapi
kalau menggunakan NodeMCU, resistor pull-up tidak diperlukan lagi karena pin
I/O NodeMCU sudah terdapat resistor pull-up internal.
Spesifikasi DS18b20
Dimensi Pipa Stainless Steel : diameter 0,6 cm dan panjang 3,6 cm
Panjang Kabel Jumper : 91 cm diameter 0.4 cm
Jarak Ukur Suhu : -55°C sampai +125°C
Akurasi : ± 0.5°C di rentang suhu -10°C sampai +85°C
Tegangan Input : 3.0 V – 5 V
Antarmuka : Maxim’s 1-Wire Bus Protocol
Waktu konversi ADC 12-bit data suhu analog ke digital : 750 ms (maks)
Dapat menggunakan 127 DS18b20 sekaligus secara paralel
Konfigurasi Pin DS18b20
Pada sensor DS18b20 terdapat 3 pin yang dapat dihubungkan ke mikrokontroler
yaitu: VDD, GND dan DATA
2.7 LCD
Fungsi LCD (Liquid Cristal Display) adalah jenis media tampilan yang
menggunakan kristal cair sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf
ataupun grafik. bentuknya tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan memiliki
resolusi tinggi. LCD sudah digunakan diberbagai bidangnya misalnya dalam alatalat elektronik seperti televisi, kalkulator ataupun layar komputer. Kini LCD
mendominasi jenis tampilan untuk komputer meja maupun notebook.LCD(Liquid
Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan
teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi

memantulkan

cahaya

yang

ada

disekelilingnya

terhadap

front-lit

atau

mentransmisikan cahaya dari back-lit.
Material LCD merupakan terdiri dari lapisan campuran organik antara
lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk
tampilan seven-segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika
elektroda diaktifkan dengan medan listrik (tegangan),molekul organik yang
panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen.Lapisan
sandwich memiliki polarizer cahaya horisontal belakang yang diikuti dengan
lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul
yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat menjadi gelap
dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan.
Cara Kerja LCD
Kristal cair akan menyaring cahaya backlight. Cahaya putih merupakan
susunan dari beberapa ratus spektrum cahaya dengan warna yang berbeda.
Beberapa ratus spektrum cahaya tersebut akan terlihat jika cahaya tersebut akan
terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar.LCD
bekerja dengan cara membuka dan menutup layaknya tirai. Proses buka tutup ini
berlangsung sangat cepat. Karena itulah adalah istilah Response time di LCD.
Response Time adalah waktu yang diperlukan untuk b erubah dari posisi
kristal cair tertutup rapat (waktu menampilkan warna hitam) ke posisi kristal cair
terbuka lebar (waktu menampilkan warna putih). Jadi semakin cepat response
time maka semakin baik. Response Time yang lambat akan menimbulkan cacat
gambar yang disebut ghosting atau jejek gambar.

Gambar 2.15 LCD -16x2

2.8

Sensor Level Air
Sensor Level Airadalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi

ketinggian dari suatu aliran baik berupa bahan liquid, lumpur, powder maupun
biji-bijian. Fungsi level sensorpada dasarnya adalah memberikan informasi baik
berupa data maupun sinyal karena adanya perubahan ketinggian matrial baik
didalam tanki, silo ataupun tempat terbuka dikarena adanya aliran dari matrial
tersebut.Pengukuran ketinggian atau level ini bisa dilakukan secara terus menerus
sesuai dengan perubahan ketinggian dari fluida maupun untuk mengukur
ketinggian dari matrial pada titik tertentu baik itu pada level terendah, level
menegnah maupun level puncak dengan menggunakan level sensor.
Keuntungan lainnya adalah juga dalam sisi penghematan listrik karena
pompa air tidak sering start-stop dalam interval singkat saat berlangsung
pemakaian air. Umumnya toren air dikontrol secara otomatis oleh suatu
mekanisme pengaturan yang akan mengisi air bila volume air tinggal sedikit dan
menghentikannya bila sudah penuh. Cukup merepotkan bila kontrol pengisian air
dilakukan manual oleh penghuni rumah. Karena selain harus menunggu sekian
lama sampai air mulai naik hingga keluar di keran air, juga air yang sudah penuh
berpotensi terbuang disebabkan penghuni rumah lupa untuk mematikan pompa
air.

Gambar 2.16 Sensor Level air

Cara Kerja Sensor Level Air
Jenis Sensor Levell Air yang digunakan pada alat ini adalah Level control
switch.Level control switch mempunyai cara kerja yang cukup sederhana. Saat air
mencapai setengah dari pemberat yang bawah (level low) maka dua pemberat
(sinker) akan menggantung dimana total beratnya akan mampu menarik switch
yang ada pada switch body di bagian atas. Switch yang tertarik pemberat akan
membuat kontak relay menjadi close dan arus listrik akan mengalir melalui kabel
ke mesin pompa air yang kemudian start dan mengisi air ke dalam toren hingga
mencapai level high. Saat air mendekati level high, maka pemberat bagian bawah
akan mengambang dan saat level air mencapai setengah dari pemberat bagian atas
maka level switch akan kembali ke posisi awal (dengan bantuan pegas yang ada
dalam switch body) sehingga kontak relay akan menjadi open dan arus listrik
terputus sehingga mesin pompa air stop secara otomatis.
Batas level high dan level low dalam toren ini dapat di-setting sesuai
keinginan, dengan mengatur ketinggian dari dua pemberat ini. Cukup dengan
mengatur panjang talinya dan kemudian dikencangkan kembali ikatannya.Jika
setting level low-nya dinaikkan (pemberat bagian bawah posisnya lebih naik),
maka volume air dalam toren akan masih tersisa banyak sesaat sebelum air
diisikan kembali. Begitu pula jika setting level high-nya dinaikkan (dengan
menaikkan lagi posisi pemberat bagian atas), maka volume air akan bisa
mendekati maksimum kapasitas yang bisa ditampung dalam toren sesaat setelah
mesin air dimatikan.Hanya perlu diperhatikan, bila jarak antara kedua pemberat
sangat pendek (sehingga jarak level low dan high berdekatan) maka akibatnya
interval pengisian air akan lebih singkat sehingga mesin pompa air akan semakin
sering start-stop. Apalagi jika toren yang digunakan memiliki kapasitas kecil,
misalnya 250 liter. Ingat, start mesin pompa air akan menyerap daya listrik yang
cukup besar. Karena itu setting pemberat ini lebih disesuaikan pada kebutuhan
dengan pertimbangan aspek volume cadangan air dalam toren dan penghematan
daya listrik.

Gambar 2.17 Tangki Air dengan Level Control Switch
2.9 POMPA AIR DC
Pompa adalah alat untuk menggerakkan cairan atau adonan.Pompa
menggerakkan cairan dari tempat bertekanan rendahke tempat bertekanan yang
lebih tinggi, untuk mengatsi perbedaan tekanan ini maka diperlukan tenaga
(energi).Pompa untuk udara biasanya disebut kompresor, kecuali untuk beberapa
aplikasibeartekanan rendah, seperti di ventilasi pemanas dan pendingin ruangan
maka sebutannya menjadi fan atau penghembus (Blower).
Pompa memilikidua kegunaan utama, yaitu:
a. Memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya (misalnya air dari
aquifier awah tanah ke tangki penyimpanan air).
b.Mensirkulasikan cairan sekitar sistim (misalnya air pendingin atau pelumas
yang melewatin mesin-mesin dan peralatan).

Gambar 2.18 Pompa air D

2.10 MODUL STEPDOWN LM2596
Modul

regulator

LM2596

adalah

suatu

regulator

yang

berfungsi

untukmenurunkan tegangan (step down). Regulator ini mampu mengeluarkan
arusmaksimal 3 A, dengan daya input 3.5 V sampai 40 V, dan daya output 1.2
Vsampai 37 V. Range tegangan input minimal 1.5 volt lebih besar dari
teganganinput.Dalam rangkaian ini, catu daya menggunakan modul regulator
LM2596S,regulator tersebut digunakan untuk menurunkan tegangan dari battery
aki ataudari sel surya menjadi tegangan 12 volt yang dapat digunakan sebagai
inputarduino.

Gambar 2.19 Modul regulator LM2596

2.11 VOLTAGE DC SENSOR
Rangkaian pembagi tegangan biasanya digunakan untuk membuat suatu
tegangan referensi dari sumber tegangan yang lebih besar, titik tegangan referensi
pada sensor, untuk memberikan bias pada rangkaian penguat atau untuk memberi
bias pada komponen aktif.Rangkaian pembagi tegangan pada dasarnya
dapatdibuat dengan 2 buah resistor, contoh rangkaian dasar pembagi tegangan
dengan output VO dari tegangan sumber VI menggunakan resistor pembagi
tegangan R1 dan R2 seperti pada gambar berikut.
sensor tegangan adalah suatu sensor yang digunakan untukmengukur
tegangan DC dari 0 volt sampai maksimal 25 volt. Nilai output dari sensor ini

adalah analog, yang nantinya akan diproses dengan menggunakan pinadc arduino.
Modul ini bekerja berdasarkan prinsip resistive divider, membuattegangan yang
akan dideteksi berkurang 5x lipat. Tegangan input analog padaArduino 0-5v,
sehingga tegangan maximum yang dapat dideteksi oleh sensoradalah 5x 5v = 25v.
Jika menggunakan sistem tegangan input 3.3v, makategangan maximum yang
dapat dideteksi adalah sebesar 5x 3.3v = 16.5v.

BAB III
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM

3.1

Perancangan Hardware
Pada rancangan hardware ini, untuk memudahkan dalam penganalisaan

rangkaian, maka akan dibagi menjadi beberapa bagian yang merupakan bagian
dari kesatuan dari rangkaian sistem yang akan dirancang.

3.1.1

Spesifiksasi Alat
Adapun spesifikasi alat dari rancangan ini adalah sebagai berikut :

1. Panjang alas

: 70 cm

2. Lebar alas

: 52 cm

3. Tinggi Tangki Air

: 72 cm

4. Solar Cell 20 WP

:-60x30 cm
-2 kg

Daya maksimal

: 20 W

3.2Blok Diagram
Dalam membuat suatu alat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu
bagaimana cara merancang alat yang akan dibuat sesuai dasar teori. Sebelum
merancang suatu system atau rangkaian, terlebih dahulu membuat blok
diagramnya.
Diagram blok merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk
menjelaskan cara kerja dari suatu system dan memudahkan untuk melokalisir
kesalahan dari suatu system. Dengan diagram blok kita dapat menganalisa cara
kerja rangkaian dan merancang hardware yang akan dibuat secara umum.
Diagram merupakan penyatuan hubungan yang berurutan dari suatu atau
lebih komponen yang memiliki kesatuan kerja tersendiri, dan setiap blok
komponen mempengaruhi komponen yang lainnya. Diagram blok memiliki arti
yang khusus dengan memberikan keterangan di dalamnya. Untuk setiap blok

dihubungkan dengan suatau garis yang menunjukkan arah kerja dari setiap blok
yang bersangkutan. Blok diagram sistem dapat dilihat pada gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

3.2.1 Fungsi Masing-Masing Blok
Solar Cell
Solaar cell merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk
mengubah atau mengkonversi radiasi matahari menjadi energi
listrik secara langsung.Solar cell biasanya dikemas dalam sebuah
unit yang disebut modul.Dalam sebuah modul surya terdiri dari
banyak sel surya yang bisa disusun secara seri maupun paralel.
Relay
Relay dalam rangkaian ini berfungsi sebagai jembatan pemhubung
antara solar cell dengan baterai, arduino dengan heater, arduino
dengan pompa air , agar menjalankan fungsinya masing-masing
sesuai perintah dari arduino.
Batterai
Baterai dalam ranagkaian ini berfungsi untuk menyimpan tegangan
yang dihasilkan oleh solar cell dan dimanfaatkan kembali untuk
mensuplai arus listrik ke seluruh sistem.
Sensor Suhu DS 18B20
Berfungsi mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik pada
arduino, memberikan informasi besaran suhu air kepada arduino
dan ditampilkkan pada LCD.
Water Level Sensor
Sebagai input untuk memberikan informasi kepada arduino tentang
ada tidaknya air di wadah penyimpanan air.
DC Voltage Sensor
Sebagai sensor untuk memberikan input pada arduino tentang ada
tidaknya tegangan arus di Batteray.
Tombol Start/Stop
Untuk memulai dan mengakhiri proses pada system
Modul Stepdown LM2596
Dalam system ini modul stepodwn LM2596 berfungsi untuk
menaikkan atau menurunkan tegangan pada rangakaian.
Arduino

Arduino Uno dalam alat ini adalah berfungsi sebagai pusat
pengontrolan atau pengolahan program baik input maupun output.
LCD
Untuk menampilkan hasil keseluruhan informasi sistem.
Heater DC
Dalam alat ini , heater DC berfungsi sebagai pemanas air
Pompa Air DC
Berfungsi untuk menyuplay dan memompa air untuk dipanaskan.

3.3 Perancangan Rangkaian
Membuat suatu alat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu
bagaimana cara merancang alat yang akan dibuat sesuai dengan dasar teori.

3.3.1 Arduino
Inti dari sistem ini adalahArduino uno yang merupakan suatu bentuk
khusus pengontrol berbasis mikrokontroler yang memanfaatkan memori yang
dapat

diprogram

mengimplementasikan

untuk

menyimpan

fungsi-fungsi

instruksi-instruksi

semisal

logika,

dan

pewaktuan

untuk
(timing),

pencacahan (counting), dan aritmatika guna mengontrol komponen-komponen
yang terhubung dengannya. Arduino termasuk salah satu pengontrol yang dapat
diprogram ulang menggunakan bahasa C seperti yang telah dijelaskan pada bagian
teori arduino uno memiliki kecepatan yang tinggi yang dirancang untuk operasi
kontroler yang memerlukan jumlah I/O yaitu 8. Berikut adalah gambar rangkaian
arduino uno :

Gambar 3.2 Rangkaian Arduino Uno

3.3.2

Rangkaian Arduino terhubung Liquid Crystal Display (LCD)

Pada perancangan sistem, tipe LCD (Liquid Crystal display) yang
digunakan adalah piranti display yang mampu menampilkan karakter 16 kolom
dan 2 baris (16x2). Di bawah ini adalah rangkaian LCD 16x2 :

Gambar 3.3 Rangkaian Arduino terhubung Liquid Crystal Display (LCD)

3.3.3 Rangkaian Arduino terhubung Relay
Relay (saklar) berfungsi sebagai penghubung dan pemutus aliran listrik
terhadap suatu rangkaian. Adapun komponen pendukung relay agar dapat
berfungsi sebagai penghubung dan pemutus aliran arus listrik dengan baik adalah
1 buah Transisitor, 1 buah LED, 2 buah Resistor, 1 buah Dioda,1 buah Relay,
Transistor
Transistor yang digunakan dalam rangkaian ini adalah Transistor NPN yang
berfungsi sebagai Saklar. Transistor berfungsi sebagai saklar jika VBE = 0,7 Volt
untuk jenis silikon dan ,3 Volt untuk jenis germanium. Jenis transistor yang
digunakan dalam rangkaian ini adalah jenis silikon.Pada transistor jika diberi logic
“1” maka VBE = 0,7 Volt sehingga colektor dan Emitor akan terhubung maka
transistor akan ON dan sebaliknya jika diberi logic “0” maka VBE = 0 Volt
sehingga colektor dan emitor tidak terhubung maka transistor akan OFF.
LED (Light Emiting Diode)
LED pada rangkaian ini berfungsi sebagai indikator ON/OFF Transistor.
Apabila Transistor dalam posisi ON maka LED akan nyala, sedangkan bila
transistor dalam keadaan OFF maka LED menjadi mati. LED sebagai
indikator apabila Anoda terhubung ke Resistor dan Katoda terhubung ke
ground.
Resistor
-

Resistor 330Ω

Resistor 330Ω berfungsi untuk menghambat/ membatasi arus yang masuk
ke LED supaya LED tidak mengalami

beban leih. Resistor 330 Ω

digunakan supaya arus yang dibatasi untuk masuk ke LED tidak terlalu
besar dan tidak terlalu kecil atau supaya LED bisa nyala.
Dioda
Adapun dioda (D1) pada rangkaian ini berfungsi sebagai dioda pengaman
adanya percikan api (bouncing). Karena sitem di ON/OFFkan akan

menimbulkan sedikit percikan api yang akan menimbulkan efek pada
arduino maka dipakaialah dioda untuk meredam percikan api tersebut.
Relay
Relay adalah saklar (switch)yang dioperasikan secara listrik dan
merupakan komponen electromechanical (elektromekanikal) yang terdiri
dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (coil) dan mekanikal
(seperangkat kontak saklar/ switch). Relay menggunakan prinsip
Elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus
listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang
bertegangan lebih tinggi.
Contact point Relay terdiri dari 2 jenis:
-

Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu
berada di posisi CLOSE (tertutup)

-

Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu
berada di posisi OPEN (terbuka)
Sebuah besi (Iron Core) yang dililit oleh sebuah kumparan coil yang

berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan coil diberikan
arus listrik,

maka akan timbul gaya Elektromagnet yang kemudian menarik

Armature untuk berpindah dari posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO)
sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya
(NO). Pada saat tidak di aliri arus listrik , Armature akan kembali lagi ke posisi
awal (NC). Coil yang digunakan oleh relay untuk menarik Contact Poin ke posisi
Close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil.
Dalam rangkaian kami ini Relay di gunakan sebagai:
1. Penghubung dan pemutus arus yang mengalir terhadap Heater DC
2. Penghubung dan pemutus arus yang mengalir terhadap Pompa Air DC
3. Penghubung dan pemutus arus yang mengalir dari Solar Cell terhadap
Baterai
Adapun Dioda (D3) yang kami pakai di antara solar cell dengan baterai adalah
untuk mengatasi arus pada malam hari supaya arus pada baterai tidak balik

kembali ke solar cell karena pada prinsipnya arus akan mengalir dari kapasitas
yang tinggi terhadap

\Gambar 3.4 Rangkaian arduino ke relay
3.3.4 Rangkaian Arduino terhubung Water Level Sensor
Sensor level air digunakan untuk mendeteksi ketinggian (kondisi) air dan
berfungsi untuk memberikan informasi baik berupa sinyal dan data karena, adanya
perubahan ketinggian didalam penampungan air (tank) dan pengukuran dilakukan
secara terus menerus sesuai ketinggian air yang diatur di level high dan dilevel
low

Gambar 3.5 Arduino ke Water Level Sensor

3.3.5 Rangkaian Arduino terhubung Tombol Start Off
Adapun fungsi Tombol Start dan Tombol Stop( push button) dalam sistem ini
sebagai start dan stop dalam menjalankan kerja sistem ini. Langkah kerjanya
sebagai berikut:
1. Tombol Start
Tombol Start berfungsi sebagai tombol untuk memulai dalam menjalankan
kerja sistem rangkaian. Jika tombol Start di tekan maka pin 4
(PD4/T0/XCK) pada arduino akan terhubung ke ground sehingga akan
terjadi aliran listrik terhadap rangkaian.Kondisi tombol start jika di tekan
maka akan diberi fungsi logic “0”.
2. Tombol Stop
Tombol Stop berfungsi sebagai tombol untuk mengakhiri dalam kerja
sistem rangkaian. Jika tombol Stop di tekan maka pin 3 (-PD3/INT1) pada
arduino akan terputus ke ground sehingga memutuskan aliran listrik
terhadap rangkaian.Kondisi tombol stop jika di tekan maka akan diberi
fungsi logic “1”

Gambar 3.6 Arduino ke Tombol Start Stop

3.3.6 Rangkian Arduino terhubung Sensor Suhu DS18b20
Sensor DS18b20 untuk mengukur suhu pada air, sensorik ini memiliki satu jalur
data (1-wire) untuk mengirim dan menerima data dari mikrokontroller.

Gambar 3.7 Arduino terhubung Sensor Suhu DS18B20

3.3.7 Rangkaian Arduino terhubung Modul Stepdown LM2596
Modul stepdown ini outputnya variabel dapat kita atur berapa volt. Hanya
saja, untuk keperluan kita atur outputnya menjadi 5Volt. Outputnya kita atur
5Volt,

karena

5Volt

ini

untuk

mensupply

rangkaian-rangkaian

yang

membutuhkan tegangan 5Volt. Outputnya tidak kita ambil dari outputnya arduino
karena, output arduino arusnya sangat kecil, jadi kalau dipaksa diambil untuk
membebani beberapa macam sensor atau kebutuhan rangkaian, regulator di
Arduino bisa rusak. Makanya dipasang Modul stepdown LM2596, jadi semua
yang arus yang memiliki tahanan 5Volt diambil dari modul stepdown LM2596

Gambar 3.8 Rangkaian Arduino terhubung Modul Stepdown LM2596

3.3.9 Rangkaian Arduino terhubung Voltage DC Sensor
Fungsi utama dari rangkaian ini adalah, untuk mengukur tengangan DC
dari 0 Volt sampai maximal 25 Volt. Akan tetapi Voltage DC sensor pada alat ini,
kita buat dengan tegangan 12Volt untuk mengatur semua tegangan yang memiliki
12Volt dan 5Volt untuk mengatur semua tegangan yang memiliki tegangan 5Volt.
Voltage DC sensor ini juga untuk mengecek tegangan baterai apakah sudah habis
atau belum. Baterai memberi tahu kepada Arduino apakah baterai full atau tidak
dan Arduino memberi tahu kepada Relay untuk memustuskan jika batteray sudah
keadaan full.

Gambar 3.9 Rangkaiia Arduino terhubung Voltage DC Sensor

3.3.9 Rangkaian arduino terhubung Pompa Isi
Fungsi utama dari rangkaian Arduino ke Relay pompa pemakaian adalah
untuk memompa air yang telah selesai di panaskan oleh sitem. Ketika kita
menekan tombol pemakaian, walaupun suhu air belum mencukupi derajat celcius
seperti pada program, air akan tetap dikeluarkan oleh pompa tersebut.

Gambar 3.10 Rangkaian Arduino terhubung pompa air

3.3.10 Rangkaian Solar cell

Gambar 3.11 Rangkaian Solar Cell
Fungsi utama dari rangkaian ini adalah untuk mentransfer tegangan yang
dihasilkan solar cell dari energi matahari dan kemudian menyimpannya di baterai
dihubungkan oleh relay yang dikontrol oleh arduino uno.

Rangkaian Keseluruhan Sistem
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BAB IV
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA
Pengujian dan pengukuran dilakukan untuk membuktikan apakah
rangkaian yang sudah dibuat bekerja sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Pertama sekali, pengujian dilakukan pada setiap blok yang saling berkaitan.
Dalam setiap pengujian dilakukan pegukuran yang nantinya akan digunakan
untuk menganalisa hardware dari software pendukungnya.
Setelah semua komponen dipasang dan semua instalasi selesai, maka
dilakukan pemeriksaan

ulang terhadap

sistem

hardware

dan

software

pendukungnya, solderan, wiring, dan pengawatan agar pengujian dan pengukuran
dan dilaksanakan dengan cepat dan baik.

4. 1. Analisa Hardware

Pipa sirkulasi

Solar cell

heater

Tempat
penanpungan
Pompa air DC
Relay

baterai

LCD

Arduino

tombol

Gambar 4.1. Alat secara keseluruhan

Dalam perancangan ini ada beberapa faktor yang harus diiiperhatikan:
4.1.1 Pengujian Solar Cell
Pengujian dilakukan di Politeknik Negeri Medan gedung C lantai 2 pada
tanggal 29 Agustus 2017. Pengujian dilakukan satu hari dengan mewakili kondisi
sinar matahari di siang hari (terik) dan di sore hari (mendung). Pengujian ini
bertujuan untuk mengetahui keberfungsian dan unjuk kerjanya. Pengujian ini
dilakukan dengan cara mengarahkan solar cell kematahari. Data hasil pengujian
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hasil pengujian solar cell

T (menit)

Tegangan Terukur (volt)
Terik

Intensitas

Mendung

(lux)

Intensitas
(lux)

1

19,4 V

5000

18,9 V

1200

2

19,4 V

5000

18,9 V

1000

3

19,5 V

5000

19,0 V

1200

4

19,6 V

5000

19,0 V

1000

5

19,7 V

5000

19,1 V

1000

6

19,7 V

5000

19,1 V

1000

7

19,8 V

5000

19,2 V

1100

8

19,9 V

5000

19,2 V

1000

9

20,1 V

5000

19,3 V

900

10

20,3 V

5000

19,4 V

900

Keterangan:
T (menit)

: Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran solar cell

V (volt)

: Tegangan yang dihasilkan solar cell ketika mendapatkan energi
dari sinar matahari

+

Gambar 4.2.Pengukuran Solar Cell
Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan pin 1 (+) solar cell ke
positif multimeter dan pin 2 (-)

solar cell ke negatif

multimeter. Setelah

diketahui tegangan terukur 20,3V maka dilanjutkan dengan pengisian baterai
menggunakan solar cell.
4.1.2 Pengujian Pengisian Baterai
Tegangan kerja normal baterai dari tegangan 11,7 V-13,8 V

, maka dapat

diketahui fungsi solar cell sudah berfungsi dengan baik dan dapat digunakan
untuk mengisi baterai. Pengisian ini tergantung kondisi tingkat terik matahari. Jika
solar cell mendapatkan sinar matahari pada saat terik maka tegangan yang
didapatkan besar dan cepat diterima. Sebaliknya pada saat mendung maka
tegangan yang didapat selama proses pengisian baterai akan menurun dan lambat.

+
5v

Gambar 4.3. Pengukuran Tegangan Baterai

Seperti pada gambar di atas pengujian dilakukan dengan cara mengukur
tegangan pada baterai saat terhubung ke solar cell. Pengukuran ini dilakukan
dengan menghubungkan multimeter ke positif (+) dan negatif (-) baterai.
Berikut ini adalah tabel hasil pengujian pengisian baterai menggunakan
sumber tegangan dari solar cell dengan Kondisi tegangan awal pada baterai
sebelum proses pengisian adalah 11,7 volt (layakdilakukan pengisian).

Tabel 4.2. Pengujian pengisian baterai
T (menit)

Tegangan Terukur (Volt)
Terik

Mendung

14

12,0 V

11,8 V

30

12,5 V

12,0 V

45

12,9 V

12,2 V

61

13,4 V

12,5 V

73

13,8 V

12,8 V

Keterangan:
T (menit)

: Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran solar cell

V (volt)

: Tegangan yang dihasilkan solar cell ketika mendapatkan energi
dari sinar matahari

4.1.3 Pengujian Tombol Start dan Tombol Stop
Setelah baterai telah terisi penuh (13,8V) maka tombol start ditekan untuk
mengaktifkan sistem. Pengujian tombol Start dilakukan untuk memulai atau
mengaktifkan keseluruhan sistem dalam pengoperasian rangkaian. Sedangkan
Tombol Stop dilakukan untuk mengakhiri pengoperasian sistem.

Gambar 4.4.Pengukuran Tegangan Output Tombol
Pengukuran dilakukan dengan menekan tombol start , saat tombol start ditekan
pin 4 arduino dihubungkan ke positif multimeter dan negative multimeter
dihubungkan ke ground di arduino.
Berikut ini adalah hasil pengukuran tegangan output tombol start dan tombol
stop:

Tabel 4.4. Hasil pengukuran tegangan tombol start dan tombol stop
Jenis Tombol

Tegangan Tombol
Tidak Ditekan

Ditekan

Start

0V

4,63 V

Stop

0V

4,8 V

Sebaliknya, sistem akan berhenti saat tombol stop ditekan.
4.1.6 Pengujian Relay
Pengujian Tegangan Output Arduino ke Relay
Setelah tombol start ditekan, secara otomatis sistem bekerja dengan
fungsinya masing-masing dan pengisian air ke pipa akan dimulai terlebih
dahulu, setelah air mencapai ketinggian yang ditentukan maka pompa
pengisi akan berhenti otomatis. Kemudian pompa sirkulasi akan aktif
bersamaan dengan heater hingga suhu air mencapai suhu 400C.
Pengujian arduino ke relay dilakukan dengan mengukur tegangan relay saat
sistem bekerja atau mati. Pin pada arduino untuk pengukuran tegangan
heater adalah pin 7, pompa air pin 6, dan untuk solar cell pada pin 5.
Pengujian dilakukan untuk mengetahui tegangan output dari arduino ke
relay solar cell, baterai, heater, dan pompa air. Berikut ini adalah hasil
pengukurannya :

Tabel 4.5. Tabel Pengukuran Tegangan output arduino ke relay
ARDUINO

Hasil Pengujian
ON

OFF

4,7 V

0

Relay Pompa Sirkulasi

4,62V

0

Relay Heater

4,63V

0

Relay Solar cell

4,61V

0

Relay Pompa Pengisi
Tabung

Gambar 4.6.Pengukuran Tegangan Output Arduino ke Relay
Pengujian Tegangan Output Relay ke Beban
Pengujian dilakukan untuk mengetahui tegangan output relay ke beban
(pompa air DC dan heater). Berikut ini adalah hasil pengukurannya :

Tabel 4.6. Pengukuran Tegangan Output Relay ke beban

RELAY

Hasil Pengujian
ON

OFF

Pompa Pengisi Tabung

9,04 V

0

Pompa Sirkulasi

9,06 V

0

Heater

10 V

0

Pompa Pemakaian

7,50 V

0

4.1.4 Pengujian Water Level Sensor (Sensor Level air)
Water level sensor digunakan untuk mendeteksi level (ketinggian) air.
Pengukuran tegangan water level sensor dilakukan dengan menghubungkan pin
A1 dan A2 pada arduino ke multimeter.

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.Hasil pengukuran tegangan water level sensor
Sensor Level Air

Tegangan Sensor Level Air
Mendeteksi Air

Tidak Mendeteksi Air

Atas

0V

4,82 V

Bawah

0V

4,82 V

4.1.5 Pengujian LM2596
Pengujian LM2596 dilakukan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan
dari arduino terhadap keseluruhan sistem yang membutuhkan tegangan 5 volt.
Hasil pengujian LM2596 di dapat tegangan sebesar 4,6 volt.Untuk mengukur
tegangan pada LM2596 adalah dengan menghubungkan pin Vin pada arduino ke
multimeter.

Gambar 4.5.Pengukuran Tegangan Modul Stepdown LM 2596

4.1.7 Pengujian LCD
Tujuan pengujian ini untuk mengetahui keberfungsian Lcd pada sistem,
apakah sudah memberikan informasi yang sesuai dengan hasil kerja sistem.
Berikut adalah gambar LCD saat menampilkan informasi suhu air pada tabung
pemanas :

Gambar 4.7. Tampilan Informasi Pada LCD

4.1.8 Pengujian Heater
Pengujian heater dilakukan untuk mengetahui keberfungsian heater dalam
memanaskan air sesua suhu yang ditentukan. Berikut ini adalah hasil pengukuran
suhu yang di hasilkan heater.

Tabel 4.7. Hasil Pengukuran Heater
Suhu

0

C

Waktu

Awal

29

11:24 am

Akhir

35

12:24 pm

4.2 Listing Program Arduin Uno
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

int DS18S20_Pin = A0;

OneWire ds(DS18S20_Pin);

const int pinStart = 4;
const int pinStop = 3;
const int pinCharge = 5;
const int pinPompaPemanas = 6;
const int pinHeater = 7;
const int pinPompaIsi = A4;
const int pinBat = A3;
const int pinLevelAirAtas = A2;
const int pinLevelAirBawah = A1;

float vout = 0.0;
float vinBat = 0.0;
float R1 = 30000.0;
float R2 = 7500.0;
int val = 0;
float voltBat = 0.0;
float tegBat = 0.0;

float vMaxBat = 13.8;
float vMinBat = 11.5;
float persenBat;
int hslPersenBat;
float rumusPersen;

int prosesAir;
int urut;
String statusHeater = "OFF";
String statusSistem = "OFF";

void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
pinMode(pinStart,INPUT_PULLUP);
pinMode(pinStop,INPUT_PULLUP);
pinMode(pinLevelAirAtas,INPUT_PULLUP);
pinMode(pinLevelAirBawah,INPUT_PULLUP);
pinMode(pinCharge,OUTPUT);
pinMode(pinPompaPemanas,OUTPUT);
pinMode(pinHeater,OUTPUT);
pinMode(pinPompaIsi,OUTPUT);

lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("SOLAR WATER");
lcd.setCursor(1,1);

lcd.print("HEATER SYSTEM");
delay(2000);
lcd.clear();
}

void loop() {

bat();
if (hslPersenBat <= 50){
digitalWrite(pinCharge,HIGH);
}else if (hslPersenBat >= 95){
digitalWrite(pinCharge,LOW);
}

float temperature = getTemp();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("SUHU:");
lcd.print(temperature);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("SYS:");
lcd.print(statusSistem);
lcd.print(" ");
//lcd.print("BAT:");
//lcd.print(hslPersenBat);
//lcd.print("% ");
//lcd.setCursor(8,1);

lcd.print("HEAT:");
lcd.print(statusHeater);
lcd.print(" ");

switch(prosesAir){
case 0:
if (digitalRead(pinLevelAirAtas) == 1){
digitalWrite(pinPompaIsi,HIGH);
prosesAir = 0;
}else{
digitalWrite(pinPompaIsi,LOW);
prosesAir = 1;
}
break;

case 1:
if (digitalRead(pinLevelAirBawah) == 1){
digitalWrite(pinPompaIsi,HIGH);
prosesAir = 0;
}else{
prosesAir = 1;
}
break;
}

switch (urut){
case 0:
if (digitalRead(pinStart) == 0){

urut = 1;
statusSistem = "ON";
}
break;

case 1:
//float temperature = getTemp();
if (temperature < 40){
digitalWrite(pinPompaPemanas,HIGH);
digitalWrite(pinHeater,HIGH);
statusHeater = "ON";
urut = 2;
}else if(temperature >= 40){
digitalWrite(pinPompaPemanas,LOW);
digitalWrite(pinHeater,LOW);
statusHeater = "OFF";
urut = 2;
}
break;

case 2:
if (digitalRead(pinStop) == 0){
digitalWrite(pinPompaPemanas,LOW);
digitalWrite(pinHeater,LOW);
statusHeater = "OFF";
statusSistem = "OFF";
urut = 0;
}else{

urut = 1;
}
break;
}

}

void bat(){
val = analogRead(pinBat);
vout = (val * 5) / 1024.0;
vinBat = vout / (R2/(R1+R2));
//voltBat = voltBat + vinBat;

//voltBat = voltBat / 1000;
tegBat = vinBat;
//voltBat = 0;

rumusPersen = vMaxBat - vMinBat;
rumusPersen = rumusPersen / 100;
persenBat = tegBat - vMinBat;
hslPersenBat = persenBat / rumusPersen;
if (hslPersenBat <= 0) hslPersenBat = 0;

//Serial.print(tegBat);
//Serial.print("V ");
//Serial.print(hslPersenBat);
//Serial.println("%");
}

float getTemp(){
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
//no more sensors on chain, reset search
ds.reset_search();
return -1000;
}
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return -1000;
}
if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not recognized");
return -1000;
}
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for (int i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
}
ds.reset_search();
byte MSB = data[1];

byte LSB = data[0];
float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's
compliment
float TemperatureSum = tempRead / 16;
return TemperatureSum;
}

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN
Setelah dilakukan pengujian dan pengukuran pada alat tugas akhir ini, maka
diambil beberapa kesimpulan :
•

Lama pengisian baterai oleh solar cell tergantung pada intensitas cahaya
karena intensitas cahaya berbanding lurus dengan tegangan. Rata-rata
intensitas cahaya saat terik adalah 5000 lx, dan rata-rata intensitas cahaya
saat mendung adalah 1030 lx.

•

Kenaikan tegangan pada baterai saat mendung adalah 1,1 V selama 73
menit dan pada saat terik adalah 2,1 V.

•

Waktu yang dibutuhkan heater untuk memanaskan air dari suhu 29˚C
hingga suhu 35˚C adalah 60 menit.

SARAN
Dari hasil tugas akhir

ini masih terdapat kekurangan dalam proses

penyempurnaan alat agar alat ini dapat bekerja lebih maksimal:
 Sebaiknya menggunakan baterai yang lebih besar

dari 12 volt agar

pemanasan dapat bekerja dengan baik.
 Sebaiknya solar cell yang dipakai lebih besar dari 20wp agar lebih cepat
dalam pengecasan baterai.
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Datasheet Voltage DC Sensor
Tegangan input: 0-25v DC
Tegangan deteksi: 0.02445-25v DC
Ketelitian pengukuran: 0.00489v
Ukuran: 25x13mm
**Pemasangan input tegangan yg akan dideteksi:
Terminal VCC ke positif
Terminal GND ke negatif
**Pemasangan pin ke Arduino:
S (signal) ke Pin AD
+ (positif) ke +5/3.3v
- (negatif) ke –GND

