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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Model Pengembangan 

 Dalam sistem perancangan ini awal mula program dibuat pada personal 

komputer, program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman berbasis 

Mikrokontroler . Kemudian program dikirimkan pada PID yang berfungsi untuk 

menyelaraskan perangkat input dan perangkat output agar perangkat input dapat 

dipantau Mikrokontroler dan perangkat output dapat dikendalikan oleh PID. 

Setelah program dikirimkan,maka PID akan mengenali alamat-alamat perangkat 

masukan dan keluaran yang dikendalikan. Kemudian PID menunggu masukan 

dari perangkat input untuk memulai aktifitas konveyor digerakan dengan keingin 

yang ditentukan. 

 Setelah tombol start ditekan PID akan mengaktifkan motor AC, 

Konveor akan bergerak sesaui dengan masukan inputan pada PID tersebut untuk 

mengerakan barang tau benda yang akan di deteksi oleh sensor Rotari, mendeteksi  

berapa kecepatan yang diberikan oleh PID tersebut. Ketika kecepataan motor AC 

tersebut bergerak yang sudah berada pada kondisi normal, maka motor AC akan 

bergerak dengan kecepatan yang stabil mengatur agar dengan bebean tertentu 

maka keluaran yang normal kembali, dan begitu seterusnya. 

3.2 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang dipakai dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 
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Pada penelitian ini terdapat dua perancangan yang akan dilakukan yaitu, 

perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun metode penelitian 

yang dilakukan antara lain:  

Pencarian data-data literatur untuk perangkat keras dari masing-masing 

komponen, informasi dari internet dan konsep teoritis dari buku-buku penunjang 

tugas akhir ini, serta materi-materi perkuliahan yang telah didapatkan dan 

perancangan perangkat lunak yaitu menggunakan CodeVision AVR dan Khazama 

AVR Program. Dari kedua bagian tersebut akan dipadukan agar dapat bekerja 

sama untuk menjalankan sistem dengan baik. 

2. Tahap perancangan dan pengembangan sistem 

 Dalam membuat pengembangan sistem, terdapat beberapa langkah 

rancangan sistem yang diambil antara lain: 

a. Membuat Blog Diagram dan flowchart pada proses sistem secara keseluruhan 

b. Melakukan perancangan perangkat keras yang meliputi: 

1. Merancang kerangka konveyor / bahan konveyor yang akan digunakan 

pada penelitian ini.  

2. Mengukur tinggian, lebar, dan panjang setelah itu merancang elektro 

yang akan digunakan pada penelitian ini. 

3. Pemasangan bering, as dan karet pada konveyor. 

4. Menentukan letak pemasangan sensor Rotary Encode dan motor AC pada 

konveyor. 

c. Melakukan perancangan perangkat lunak yang meliputi: 

1. Membuat program pengatur PWM pada sensor Rotary encode. 

2. Membuat program untuk ATMega 32 sebagai otak pada alat ini. 
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3.3 Diagram Blok Sistem 

Pada perancangan ini penulis menggambarkan perancangan sistemnya 

seperti pada gambar 3.1 berikut. 

 

 

  

 
 
 
 

 
Gambar 3.1 Blok Diagram Keseluruhan Sistem 

 
Dari Gambar 3.1 didapatkan bahwa setiap bagian memiliki tugas 

berbeda-beda seperti berikut: 

a. Setpoin 

Pada bagin ini memiliki 1 (satu) setpoin utama, yaitu nilai 

RPM. Kemudian akan mengerakan motor AC yang berfungsi untuk 

mengerakan konveyor sesuai dengan RPM yang diinginkan. 

b. ATmega 32 

ATmega 32 disini sebagai otak dari rangakain pengatur 

kecepatan motor AC satu phasa pada konveyor. ATmega 32 yang 

digunakan pada alat ini untuk mengontrol utama dari kecepatan yang 

akan di sesuaikan pada perhitungan PID dimana, PID tersebut akan 

mengatur kecepatan yang di berikan pada motor AC tersebut sehinga 

kecepatan motor AC akan berjalan dengan stabil.   
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c. Rangkaian driver motor AC 

Pada rangkain driver motor AC ini, jika pwm pada posisi 1 

(satu) maka gerbang teriak akan memicu teriak tersbut untuk 

membuka aliran dari A1 yang menyebabkan motor berputar menurut 

nilai pwm apa bila nilai pwm kecil maka kecepatan motor akan 

melambat dan sebaliknya nilai pwm besar maka motorkan berputar 

secepat keluaran nilai pwm. 

d. Motor AC 

Motor AC ini sebagai alat pengerak pada konveyor. 

Menerima imputan kecepatan masukan dari ATmega 32 terus di 

proses PID kontrol yang menujukan keluaran nilai pwm  untuk 

mengerakan motor AC melalu driver motor AC.    

e. Rotari Encoder 

Divais elektromakanik yang dapat memonitor gerakan dan 

posisi. Rotari Encoder umumnya menggunakan sensor optik untuk 

menghasilkan pulsa yang dapat diartikan gerakan, posisi, dan arah. 

Sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar dapat diolah 

menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary encoder. 

3.3.1 Perancangan Driver Motor AC 

Pada rangkain ini  merupakan rangkaian pengatur kecepatan motor AC di 

mana optocoupler sebagai penjembatan antara mikrokontroler dengan tengangan 

220 V sebangai sumber untuk mengerakan motor AC. Jika PWM keluaran dari 

mikrokontroler kemudian optocoupler memberikan tengangan kepada triac untuk 
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membuka Gate pada tric dan tric akan meneruskan tengangan 220 V kepada 

motor AC. 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2 Rangkaian Driver Motor AC   

3.4 Perancangan Perangkat Keras 

Bahan dari kerangka konveyor yang digunakan pada penelitian ini adalah 

besi Kana C dengan panjang 2 m, lebar 40 cm, dan tinggi 80,5 cm. Tampilan 

kerangka konveyor dan komponen yang akan digunakan seperti pada gambar 3.3 

dan gambar 3.4 dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Kerangkat Alat 
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Gambar 3.4 Tampilan Komponen Elektronika  

Berikut penjelasan secara detail dari gambar 3.4 : 

1. Downloader (usbasp AVR) digunakan untuk meng-upload program yang telah 

dibuat di CodeVision AVR ke Atmega32 melalui Minimum system. 

2. LCD digunakan untuk melihat ukuran jarak yang dihasilkan dari masing-

masing sensor ultrasonik. 

3. Sensor Rotary Encode, sensor ini digunakan untuk mengukur kecepatan motor 

AC melalui PWM dipasang dibagian pada motor AC. 

4. Adaptor DC 12V digunakan untuk menyuplai daya pada komponen 

elektronika. 

5. Step Down digunakan untuk menurunkan tegangan dari  DC 12V menjadi 5V. 

6. Draver motor AC Sistem minimum ATMega 32dibuat dengan mikrokontroler 

ATMega32 dengan memiliki 40 pin yang masing – masing memiliki fungsi 

data dan LCD yang terintegrasi langsung dengan sistem minimum. Didesign 

dengan software JV AVR. Gambar tersebut adalah hasil dari design Sistem 

Minimum Atmega32 dalam bentuk hardware secara lengkap. 
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7. Kotak box elektronika digunakan sebagai pelindung dari komponen yang 

digunakan. 

8. Minimum system (ATmega32) digunakan sebagai operation system 

mikrokontroler. 

 

3.4.1 Struktur Material Konveyor 

Bahan material yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa bahan diantaranya sebagai berikut : 

a. Bagian rangka 

1. Besi kanal C 

2. Bering   

3. As 40 cm 

4. Puli, diameter 20 cm, 15 cm, 35 cm, dan 40 cm 

5. Karet koneyor 

6. Van bel dengan ukuran 70 dan 75 

7. Kotak box rangkaian elektronika ukuran 14,5cm (panjang) x 9,5cm (lebar) x 

4,5cm(tinggi). 

b. Bagian Komponen Elektronika 

1. Driver Motor AC   

2. Sensor Rotary Encode 

3. Buzzer 

4. Minimum System (ATmega32) 

5. LCD 
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3.4.2 Perancangan Kerangka Konveyor 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.5 Tampilan koveyor, puli, dan van bel 

Pada Gambar 3.5  puli digunakan sebagai dudukan dari van bel untuk pengerak as 

dan karet konveyor, fungsi pemasangan puli adalah untuk memberikan 

kemudahan pada gerak motor AC pada konveyor saat pemakaian puli yang 

memiliki diameter yang besar dan yang kecil untuk meringankan beban dari motor 

AC serta memberikan kestabilan pada gerak konveyor saat berjalan sehingga 

motor tidak bemiliki beban yang berat untuk mengerakan konveyor. Jika tanpa 

puli dengan diameter yang besar motor akan berat pada saat mengerakan 

konveyor, maka pengguna puli dengan 3 buah dudukan ini membuat gerak dari 

konveyor menjadi lebih ringan walapun di beri beban yang berat. 
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Gambar 3.6 Tampilan Sensor Rotary Encoder 

Pada peletakan sensor Rotary Encoder ini lasung di pasang pada pemutaran motor 

AC untuk membaca kecepatan dari motor AC.      

3.4.3 Perancangan Minimum System Atmega32 

 Minimum system dapat diaktifkan melalui koneksi USB(USBasp)  atau 

dengan catu daya eksternal. Untuk melakukan pemrograman, pertama minimum 

system menggunakan catu daya USB downloader(USBasp), ketika semua proses 

pemgrograman selesai maka catu daya akan dialihkan pada catu daya DC. 
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Gambar 3.7 Rangkaian Minimum System 

Gambar diatas adalah rangkaian Minimum System perangkat keras menggunakan 

mikrokontroler AVRATMega32 sebagaipusat pengolahan data dari sensor. 

Terdapatbeberapakomponen pada mikrokontroler ATMega32 yang 

digunakandalam Minimum System, antaralain : 

1.    Oscillator Crystal (XTAL1 dan XTAL2) 

Oscillator Crystal adalah input dan output dari sebuah inverting amplifier yang 

dapat dikonfigurasi untuk digunakan sebagai On-Chip Oscillator. Pada Minimum 

System ini digunakan Oscillator Crystal 12000000 Hz sebagai detak bagi 

mikrokontroler dengan komponen tambahan berupa dua buah kapasitor keramik 

22pF. 

 

2.    Regulator tegangan 5 volt 

        Karena pin VCC mikrokontroler ATMega32 membutuhkan tegangan 5 volt, 

maka digunakan IC 7805 sebagai regulator tegangan dan beberapa komponen 

pendukung untuk power supply. 

3.    Sistem reset   
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   Berfungsi untuk mereset mikrokontroler jika ingin mengulang proses 

mikrokontroler dari awal. Sistem reset terdiri dari resistor 4,7 KΩ dan kapasitor 

100nF. 

4.    Led Indikator 

     Sebagai indikator aktif atau tidaknya mikrokontroler dengan tambahan 

resistor sebesar 330 Ω. 

Penggunaan port pada Minimum Systemadalah sebagaiberikut: 

1.    Port A0, sebagaimasukan sensor LDRdantempatpengkonversianADC. 

2.    Port D, sebagaimasukanLCD 16 x 2. 

3.    Port B2, B3,B4, sebagaipengaktif data Servo. 

Berikut adalah tabel port yang dipakai dalam penelitian :  

Tabel 3.1 Port ATmega32 Yang Digunakan  

Port I/O Fungsi 

PORTA.1 Input Sensor Ultrasonik 

PORTA.2 Input Sensor Ultrasonik 

PORTA.0 Input Buzzer 

PORTA.4 Input Buzzer 

PORTD.0- PORTD.6 LCD 

 

  



39 
 

 

3.4.4 Program Download  (usbasp AVR&Khazama AVRProgrammer) 

Pada proses download program dibutuhkan bantuan dari software 

Khazama AVR Programmer, sebelum downloader(USBasp) dapat digunakan 

perlu dilakukan instalasi driver usbasp AVR terlebih dahulu untuk memastikan 

port USB telah tersedia untuk dapat mengakses / download program dari AVR, 

jika telah terinstall maka bisa dilihat pada device manager seperti pada gambar 3.7 

berikut: 

 

Gambar 3.8 Tampilan Port USBasp Tersedia 

Kemudian, sebelum download program AVR, terlebih dahulu dilakukan 

pengecekan apakah ATmega32 pada  minimum  system dalam kondisi tidak rusak. 

Pengecekannya dapat dilihat pada gambar 3.8 dan gambar 3.9 berikut: 
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Gambar 3.9 Tampilan Pengecekan ATmega32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Tampilan Atmega32 Sukses Dibaca 

Pada gambar 3.9 dilakukan pengecekan chip ATmega32 pada minimum 

system melalui software Khazama AVR Programmer, gambar 3.10 menjelaskan 

bahwa chip ATmega32 berhasil dan dalam kondisi tidak rusak. file program yang  
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dibuat pada pemrograman CodeVision AVR berekstensi “.hex” di upload dengan 

cara sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Tampilan Upload Program  

Melakukan load FLASH  danload EEPROM  seperti pada gambar 3.11 diatas, 

kemudian memilih file program yang telah tersimpan dan berekstensi “.hex”.l  
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Gambar 3.12Tampilan Memilih ATmega32 

Gambar 3.12 menjelaskan tentang pemilihan chip yang akan digunakan yaitu 

ATmega32 dan gambar 3.13 seperti dibawah ini menandakan bahwa program 

telah sukses di-upload. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8Tampilan Atmega32 Sukses Dibaca 

Gambar 3.13Tampilan Program Sukses Di-upload 
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3.4.5 Perancangan Rangkaian Sensor Rotary Encoder 

 Sensor ultrasonik ini akan digunakan pada bagian bawah tongkat, dibawah 

ini gambar 3.14 adalah tampilan sensor tipe Rotary Encoder yang digunakan 

dalam penelitian. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14Tampilan Sensor Rotary Encoder 

 

Tabel 3.2 Tabel Sensor Rotary Encoder 

GND Ground (Vss) 

5 V 5 VDC (Vdd) 

SIG Signal (I/O pin(PortA.1)) 
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3.5 Rancangan Perangkat Luna 

3.5.1 CodeVision AVR  

CodeVision  AVR merupakan sebuah software umum gratis dengan bahasa 

pemrograman C yang digunakan untuk memprogram sebuah mikrokontroler, 

mikrokontroler dapat berfungsi jika telah diisi ssebuah program, pengisian 

program  ini dapat dilakukan menggunakan compiler yang selanjutnya diprogram 

ke dalam mikrokontroler dengan menggunakan fasilitas yang sudah di sediakan 

oleh program tersebut.  

 

Gambar 3.15 Tampilan Awal CodeVision AVR 

Gambar 3.15 adalah tampilan awal dari software CodeVision AVR, Selanjutnya 

tinggal membuat File baru seperti pada contoh gambar 3.16 dibawah ini: 
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Gambar 3.16 Tampilan Awal CodeWizard AVR 

Penjelasan tentang gambar 3.16: 

1.Pada menu ini memilih chip yang akan dipakai selama penelitian. 

2. Memilih port apa saja yang akan diaktifkan dan digunakan pada penelitian. 

3. Mengaktifkan LCD, pada penelitian ini LCD digunakan untuk melihat dan 

mengukur jarak yang dihasilkan oleh sensor ultrasonik. 

Setelah mengatur chip dan port yang akan digunakan pada penelitian, 

selanjutnya melakukan pengecekan apakah alat sesuai dengan alur flowchart yang 

digunakan seperti pada gambar 3.17 berikut: 
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Gambar 3.17 Tampilan flowchart 

 
 
 
 

start 

Inisialisasi 
PID 

Inputan 
Setpoin 

Baca RPM 

Output  
PWM = PWM 

error = SP - RPM 

P = Kp x error 

I = Ki x (error + errorx) 

D = Kd x ((error – errorx) 
/10) 

PID = P + I + D 



47 
 

 

Dari flowchart di atas menjelaskan alur diagaram dari penelitian ini yaitu: 

1. inisialisasi PID yaitu pemberian nilai pada Kp, Ki dan Kd. 

2. Input Set poin yaitu pemberian nilai pada RPM yang diinginkan. 

3. Baca RPM yaitu membaca RPM yang diberikan user pada set poin. 

4. Error yaitu Set poin dikurangi nilai RPM 

5. P (Proporsional) yaitu Kp(Kontrol Proporsional) dikali error  

6. I (Kontrol Integratif) yaitu Ki (Kontrol Integratif) dikali sum_error. 

7. D (Derivatif) yaitu Kd dikali de(t) (error sebelum – error sekarang) 

dibagi waktu sampling pada sensor 

8. PID yaitu penjumblahan P, I dan D 

9. Pada penjumblahan P, I dan D mengasilkan output pwm pada PID 

3.6 Metode Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Pada pengerjaan proyek tugas akhir ini, pengujian sistem dilakukan pada 

perangkat keras serta perangkat lunak yang telah dibuat. Pengujian dimulai dari 

pengujian mikrokontroler (minimum system),pengujian motor AC menggunakan 

sensor rotary encoder  serta pengujian deteksi adanya benda yang di letakan pada 

konveyor. 

3.6.1 Pengujian dan Evaluasi Mikrokontroler ATmega32(Minimum System) 

Pengujian mikrokontroler ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

minimum system dalam alat konveyor melakukan proses download program ke 

mikrokontroller dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

menyambungkan komputer padaminimum systemdengan menggunakan kabel 

USBasp(downloader), jalankan dengan cara mengeload program yang telah 

deprogram menggunakan khazama, jika download berhasil maka akan ada 
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pemberitahuan load sukses dengan nama file_program.hex” dan warna ok 

berwarna biru. Jika load mengalami kegagalan maka kotak load akan berwarna 

merah dan muncul pemberitahuan error. 

3.6.2 Pengujian dan Evaluasi Rotary Encoder 

 Pengujian Sensor rotary encoder ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan 

motor AC yang dilihat dengan keluaran RPM sudah sesuai dengan flowchart yang 

dibuat atau belum, untuk mengetahui dan mengukur kecepatan yang 

dihasilkannya menggunakan komponen tambahan yaitu LCD 16x2. 

 

3.6.3 Pengujian dan Evaluasi Kecepatan (RPM) 

 Rumus menghitung kecepatan sinkron, jika yang diketahui frekuensi dan 

jumlah kutup pada motor AC. 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 60 .𝐹𝐹
𝑃𝑃

      (3.1) 

Di mana :  

ns = kecepatan motor (RPM)    ( 3.2) 

F  = frekuensi (Hz) 

P  = jumblah kutup motor   

 

Contoh : hitung kecepatan putar motor 4 poles/kutup jika motor dioperasikan 

dengan frekuensi 50 hz.  

ns = (60. F)/ P  = (60 . 50)/ 4  = 3000 rpm 

 

menghitung slip pada motor 
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% slip = 𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

x 100     (3.3) 

Di mana : 

n = kecepatan motor (RPM) 

Contoh : hitung slip motor jika diketahui kecepatan motor 100 rpm. Dengan 

kecepatan sinkron yang sama dengan hasil diatas. 

% slip = ((ns - n)/ ns) x 100 = ((3000 - 100)/ 3000)x 100 = 96 % 

 

3.6.4 Pengujian dan Evaluasi Proportional Integral Derivative (PID) 

P = kp  .  e(t)     (3.4) 

kp    = Kontrol Proporsional 

e(t) = Setpoin – RPM 

I = ki . sum_error     (3.5) 

Ki  = Kontrol Integratif 

Sum error = error sebelum + error sekarang 

D = 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

       (3.6) 

Kd    = Kontrol Derivatif 

de(t) = error sebelum – error sekarang  

dt     = waktu sampling pada sensor 
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