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ABSTRAK 

 

 Air adalah komponen paling penting dalam kehidupan, segala aktivitas 

manusia memerlukan air. Tak bisa dipungkiri air menjadi kebutuhan pokok 

manusia. Karena air menjadi kebutuhan pokok manusia perlu dilakukan upaya 

untuk mengatur daya guna air sesuai kebutuhan manusia, upaya yang harus 

dilakukan yaitu pengendali banjir atau membuat saluran air disetiap sungai yang 

baik. 

 Pada penelitian kali ini penulis membuat sistem rancang bangun 

pengontrol pintu air otomatis menggunakan metode fuzzy berdasarkan perubahan 

ketinggian air, pada sistem pengontrol pintu air otomatis menggunakan metode 

Fuzzy Logic Tsukamoto. Pada metode ini memiliki 2 inputan yaitu nilai ketinggian 

air dan perubahan air. Output dari metode fuzzy yang digunakan memiliki 9 rule 

yang telah ditanamkan pada sistem oleh penulis yang berupa aktuator motor DC 

yang berfungsi untuk mengatur naik dan turunnya pintu air. 

 Metode yang digunakan adalah metode Fuzzy Logic Tsukamoto dengan set 

point 5 cm. Hasil pengujian pertama dengan ketinggian awal 8cm dan perubahan 

air lambat membutuhkan waktu 6 detik, Hasil pengujian kedua dengan ketinggian 

awal 8cm dan perubahan air sedang membutuhkan waktu 15 detik, Hasil 

pengujian ketiga dengan ketinggian awal 8cm dan perubahan air lambat yaitu 

membutuhkan waktu 29 detik. 

  

Kata Kunci: Pintu Air Otomatis, Fuzzy Logic Tsukamoto, Ketinggian Air.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan. Segala aktivitas, khususnya aktivitas 

manusia seperti aktivitas industri, pengairan, keperluan untuk rumah tangga, dan 

keperluan lainnya sangat memerlukan air. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-

upaya untuk mengatur dan meningkatkan daya guna air yang mengalir di 

permukaan tanah. Meningkatkan daya guna air dapat dilakukan dengan 

pengendali banjir atau membuat sistem irigasi yang baik. 

Pada sungai-sungai yang sudah ada, digunakan pintu air untuk mengatur 

banyaknya air dalam sungai itu. Pintu air merupakan bangunan penunjang pada 

suatu sungai irigasi dan pengendali banjir. Umumnya pintu air digunakan untuk 

mengontrol aliran air di sungai dan pada system tanggul. Sistem pengaturan pintu 

manual masih banyak kelemahan, diantaranya meluapnya air sungai sampai 

kepemukiman penduduk yang mengakibatkan banjir serta dampak yang negatif 

bagi penduduk sekitar (Novianto, 2016). 

Pada era sekarang yang serba otomatis dan perkembangan teknologi yang 

sudah maju. Berbagai jenis ilmu pengetahuan dapat diaplikasikan dengan 

komputer, kemajuan teknologi komputerisasi ini juga mendorong manusia 

membuat peralatan tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek 

kehidupan, misalnya pengaturan kebutuhan air. Pengelolaan pengendalian pintu 

air disini yang dimaksud adalah sistem buka dan tutup pintu air otomatis sesuai 

dengan ketinggian air yang ada di dalam aliran sungai. Jika air yang ada di sungai 
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terlalu tinggi maka air perlu disalurkan ke sungai menuju hilir. Jika air yang ada 

di dalam sungai terlalu rendah maka perlu ditampung terlebih dahulu dan air yang 

dialirkan ke hilir diatur sesuai dengan kebutuhan (Anis, 2015). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya 

adalah:  

1. Bagaimana merancang dan membuat perangkat kontrol ketinggian pintu air 

berdasarkan perubahan ketinggian air?  

2. Bagaimana penerapan metode Fuzzy pada pengontrol pintu air?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan ini, terdapat beberapa batasan masalah, antara lain: 

1. Pengujiannya dilakukan pada miniatur sungai. 

2. Perangkat yang digunakan yaitu Arduino Uno, sensor ultrasonik, Motor DC. 

3. Metode yang digunakan adalah metode Fuzzy Logic Tsukamoto.  

4. Perangkat lunak yang digunakan adalah Arduino IDE. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan perancangan alat ini adalah: 

1. Mampu merancang dan membuat perangkat kontrol ketinggian pintu air 

berdasarkan perubahan ketinggian air. 

2. Mampu menerapkan metode Fuzzy pada pengontrol pintu air. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari penelitian ini dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas teori penunjang secara singkat sebagai acuan pada 

penelitian Tugas Akhir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas tentang tahapan dalam pembuatan rancang bangun 

sistem otomasi dengan menggabungkan hardware dan software dengan 

terdapat rules yang telah diterapkan dan  akan aktif atau mati sesuai dengan 

kondisi yang telah ditentukan. 

BAB IV HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian sistem otomasi yang meliputi dengan 

pengujian sensor HC-SR04 menggunakan metode fuzzy. Dengan hasil 

pengujian keadaan ketinggian air pada miniatur sungai sesuai dengan rules 

dan nilai setpoint yang telah ditentukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

serta saran sebagai pengembangan penelitian yang akan datang.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kondisi Saat Ini 

Saat ini pintu air yang ada pada pedasaan masih manual atau masih 

menggunakan tenaga manusia, dengan cara seperti itu sangat tidak efisien karena 

sistem pengaturannya masih dilakukan dengan ketidakpastian contohnya pintu air 

akan dibuka oleh petugas jika langit terlihat mendung dan akan ditutup jika tidak 

mendung, padahal itu tidak dapat dipastikan kalau mendung bakal turun hujan itu 

akan menyebabkan kekeringan karena pintu air terlalu lama dibuka dan 

sebaliknya jika petugas itu tidak membuka pintu air karena dia percaya bahwa 

tidak akan turun hujan tapi akhirnya turun hujan petugas akan membuka pintu air 

setelah hujan itu reda hal inilah yang menyebabkan banjir karena air sungai 

meluap, maka sistem yang dikembangkan adalah sistem yang mampu 

mengendalikan pintu air berdasarkan ketinggian dan perubahan ketinggian air 

yang harus dialirkan secara otomatis. 

 

 

  

Gambar 2.1 Pintu Air Konvensional 
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2.2 Mikrokontroler 

Arduino UNO (Gambar 2.2) adalah sebuah board mikrokontroler yang 

didasarkan pada ATmega328 (datasheet). Arduino UNO mempunyai 14 pin 

digital input/output (6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 

input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power 

jack, sebuah ICSP header, dan sebuat tombol reset.  

 

2.2.1 Input dan Output  

Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan 

output, menggunakan fungsi pinMode(),digitalWrite(), dan digitalRead(). Fungsi-

fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat memberikan atau 

menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up 

(terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain itu, beberapa pin mempunyai fungsi-

fungsi spesial:  

a) Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

memancarkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua pin 

ini dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 USB-ke-

TTL. 

b) External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk dipicu 

sebuah interrupt (gangguan) pada sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau 

penurunan yang besar, atau suatu perubahan nilai.  

c) PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan fungsi 

analogWrite(). 
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d) SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini mensupport 

komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

e) LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. 

Ketika pin bernilai HIGH LED menyala, ketika pin bernilai LOW LED mati. 

 Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, 

setiapnya memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). 

Secara default, 6 input analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 5 

Volt, dengan itu mungkin untuk mengganti batas atas dari rangenya dengan 

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference(). Di sisi lain, beberapa pin 

mempunyai fungsi spesial:  

TWI: pin A4 atau SDA dan pin A5 atau SCL. Mensupport komunikasi TWI 

dengan menggunakan Wire library. 

 

2.2.2 Komunikasi  

Arduino UNO mempunyai sejumlah fasilitas untuk komunikasi dengan 

sebuah komputer, Arduino lainnya atau mikrokontroler lainnya. Atmega 328 

menyediakan serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 

(RX) dan 1 (TX). Sebuah Atmega 16U2 pada channel board serial komunikasinya 

melalui USB dan muncul sebagai sebuah port virtual ke software pada komputer.  

 

2.2.3 Karakteristik Fisik  

Panjang dan lebar maksimum dari PCB Arduino UNO masing-masingnya 

adalah 2.7 dan 2.1 inci, dengan konektor USB dan power jack yang memperluas 

dimensinya. Empat lubang sekrup memungkinkan board untuk dipasangkan ke 
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sebuah permukaan atau kotak. Sebagai catatan, bahwa jarak antara pin digital 7 

dan 8 adalah 160 mil. (0.16"), bukan sebuah kelipatan genap dari jarak 100 mil 

dari pin lainnya. 

 

 

 

2.3 HC-SR04 

HC-SR04 adalah Sensor Ultrasonik yang memiliki dua elemen, yaitu 

elemen pendeteksi gelombang ultrasonik, dan juga sekaligus elemen pembangkit 

gelombang ultrasonic (Permana, 2015). Sensor Ultrasonik adalah sensor yang 

dapat mendeteksi gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki 

frekuensi ultrasonik atau frekuensi di atas kisaran frekuensi pendengaran manusia. 

 

2.3.1 Fungsi Pin-pin HC-SR04 

 Sensor HC-SR04 memiliki beberapa pin yang memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

a) VCC = 5V Power Supply. Pin sumber tegangan positif sensor. 

b) Trig = Trigger/Penyulut. Pin ini yang digunakan untuk membangkitkan sinyal 

ultrasonik. 

Gambar 2.2 Mikrokontroler Arduino Uno 
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c) Echo = Receive/Indikator. Pin ini yang digunakan untuk mendeteksi sinyal 

pantulan ultrasonik. 

d) GND = Ground/0V Power Supply. Pin sumber tegangan negatif sensor. 

 

Karakteristik HC-SR04 

a) Tegangan sumber operasi tunggal 5.0 V. 

b) Konsumsi arus 15 mA. 

c) Frekuensi operasi 40 KHz. 

d) Minimum pendeteksi jarak 0.02 m (2 cm). 

e) Maksimum pendeteksian jarak 4 m. 

f) Sudut pantul gelombang pengukuran 15 derajat. 

g) Minimum waktu penyulutan 10 mikrodetik dengan pulsa berlevel TTL. 

h) Pulsa deteksi berlevel TTL dengan durasi yang bersesuaian dengan jarak 

deteksi. 

i) Dimensi 45 x 20 x 15 mm. 

 

2.3.2 Cara Kerja Sensor HC-SR04 

 

  

 

Gambar 2.3 Cara Kerja Sensor HC-SR04 
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Prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 

adalah, ketika pulsa trigger diberikan pada sensor, transmitter akan mulai 

memancarkan gelombang ultrasonik, pada saat yang sama sensor akan 

menghasilkan output TTL transisi naik menandakan sensor mulai menghitung 

waktu pengukuran, setelah receiver menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu 

objek maka pengukuran waktu akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL 

transisi turun. Jika waktu pengukuran adalah t dan kecepatan suara adalah 340 

m/s, maka jarak antara sensor dengan objek dapat dihitung. 

Rumus jarak benda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

S = 340.t/2 

S = Jarak 

t  = Selisih waktu dipancarkan dan waktu diterima gelombang 

Pemilihan HC-SR04 sebagai sensor jarak yang akan digunakan pada 

penelitian ini karena memiliki fitur sebagai berikut: kinerja yang stabil, 

pengukuran jarak yang akurat dengan ketelitian 0,3 cm, pengukuran maksimum 

dapat mencapai 4 meter dengan jarak minimum 2 cm, ukuran yang ringkas dan 

dapat beroperasi pada level tegangan TTL. Prinsip pengoperasian sensor 

ultrasonik HC-SR04 adalah sebagai berikut : mengawali dengan memberikan 

pulsa Low (0) ketika modul mulai dioperasikan, kemudian memberikan pulsa 

High (1) pada trigger selama 10 μs sehingga modul mulai memancarkan 8 

gelombang kotak dengan frekuensi 40 KHz, hingga transisi naik terjadi pada 

output dan mulai perhitungan waktu hingga transisi turun terjadi, setelah itu 

menggunakan Persamaan 2.1 untuk mengukur jarak antara sensor dengan objek.  
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2.4 Motor DC 

 Motor DC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber 

tegangan DC. Motor DC atau motor arus searah sebagaimana namanya, 

menggunakan arus langsung dan tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC 

digunakan pada penggunaan khusus dimana diperlukan penyalaan torque yang 

tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. 

 

2.4.1 Komponen Utama Motor DC 

 Motor DC memiliki beberapa komponen utama yang diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Kutub medan magnet 

Secara sederhana digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet akan 

menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC memiliki kutub medan 

yang stasioner dan kumparan motor DC yang menggerakkan bearing pada 

ruang diantara kutub medan. Motor DC sederhana memiliki dua kutub 

medan: kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar 

melintasi bukaan diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor 

yang lebih besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih elektromagnet. 

Gambar 2.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04 
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Elektromagnet menerima listrik dari sumber daya dari luar sebagai penyedia 

struktur medan. 

b) Kumparan motor DC 

Bila arus masuk menuju kumparan motor DC, maka arus ini akan menjadi 

elektromagnet. Kumparan motor DC yang berbentuk silinder, dihubungkan 

ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang 

kecil, kumparan motor DC berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh 

kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Jika hal 

ini terjadi, arusnya berbalik untuk merubah kutub-kutub utara dan selatan 

kumparan motor DC. 

c) Commutator Motor DC 

Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah 

untuk membalikkan arah arus listrik dalam kumparan motor DC. Commutator 

juga membantu dalam transmisi arus antara kumparan motor DC dan sumber 

daya. 

 

2.4.2 Prinsip Kerja Motor DC 

Terdapat dua bagian utama pada sebuah Motor Listrik DC, yaitu Stator 

dan Rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar, bagian yang statis ini 

terdiri dari rangka dan kumparan medan. Sedangkan Rotor adalah bagian yang 

berputar, bagian Rotor ini terdiri dari kumparan Jangkar. Dua bagian utama ini 

dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting yaitu diantaranya adalah 

Yoke (kerangka magnet), Poles (kutub motor), Field winding (kumparan medan 
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magnet), Armature Winding (Kumparan Jangkar), Commutator (Komutator) dan 

Brushes (kuas/sikat arang). 

Pada prinsipnya motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet 

untuk bergerak, ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan 

yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan 

dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. 

Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet 

ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet maka akan 

terjadi saling tarik menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. 

Untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan 

dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub 

utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan 

berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub 

selatan kumparan akan berhadap dengan kutub selatan magnet dan kutub utara 

kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, 

maka akan terjadi tolak menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga 

utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan kumparan 

berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan 

dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. 

Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. 
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2.4.3 Jenis-Jenis Motor DC 

 Motor DC memiliki jenis-jenis berbeda sesuai dengan fungsinya, berikut 

ini jenis-jenis dan fungsinya: 

1. Motor DC sumber daya terpisah/ Separately Excited 

Jika arus medan dipasok dari sumber terpisah maka disebut motor DC sumber 

daya terpisah / separately excited. 

2. Motor DC sumber daya sendiri/ Self Excited: motor shunt 

Pada motor shunt, gulungan medan (medan shunt) disambungkan secara 

paralel dengan gulungan kumparan motor DC (A) seperti diperlihatkan dalam 

gambar dibawah. Oleh karena itu total arus dalam jalur merupakan 

penjumlahan arus medan dan arus kumparan motor DC. 

3. Motor DC daya sendiri: motor seri 

Dalam motor seri, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan secara seri 

dengan gulungan kumparan motor DC (A) seperti ditunjukkan dalam gambar 

dibawah. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus kumparan motor DC. 

 

Gambar 2.5 Prinsip Kerja Motor DC 
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4. Motor DC Kompon/Gabungan 

Motor Kompon DC merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada motor 

kompon, gulungan medan (medan shunt) dihubungkan secara paralel dan seri 

dengan gulungan kumparan motor DC (A) seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar dibawah, sehingga motor kompon memiliki torque penyalaan awal 

yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi persentase penggabungan 

(yakni persentase gulungan medan yang dihubungkan secara seri), makin 

tinggi pula torque penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor ini. 

 

 

 

 

 

2.5 LCD 

Dalam perancangan suatu system perangkat keras banyak sekali yang 

menggunakan LCD sebagai tambahannya. Pada (Gambar 2.5) LCD berfungsi 

sebagai penampil suatu nilai hasil sensor, menampilkan teks, atau menampilkan 

menu pada aplikasi mikrokontroler. LCD yang digunakan adalah jenis LCD 16x2.  

 

 

Gambar 2.6 Motor DC 
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2.5.1 Struktur Dasar LCD 

LCD atau Liquid Crystal Display pada dasarnya terdiri dari dua bagian 

utama yaitu bagian Backlight (Lampu Latar Belakang) dan bagian Liquid Crystal 

(Kristal Cair). Seperti yang disebutkan sebelumnya, LCD tidak memancarkan 

pencahayaan apapun, LCD hanya merefleksikan dan mentransmisikan cahaya 

yang melewatinya. Oleh karena itu, LCD memerlukan Backlight atau Cahaya latar 

belakang untuk sumber cahayanya. Cahaya Backlight tersebut pada umumnya 

adalah berwarna putih. Sedangkan Kristal Cair (Liquid Crystal) sendiri adalah 

cairan organik yang berada diantara dua lembar kaca yang memiliki permukaan 

transparan yang konduktif. 

Bagian-bagian LCD atau Liquid Crystal Display diantaranya adalah: 

1. Lapisan Terpolarisasi 1 (Polarizing Film 1) 

2. Elektroda Positif (Positive Electrode) 

3. Lapisan Kristal Cair (Liquid Cristal Layer) 

4. Elektroda Negatif (Negative Electrode) 

5. Lapisan Terpolarisasi 2 (Polarizing film 2) 

6. Backlight atau Cermin (Backlight or Mirror) 

 

 

 

Gambar 2.7 LCD 16x2 
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2.5.2 Modul I2C 

I2C/TWI LCD 1602, merupakan modul yang dipakai untuk mengurangi 

penggunaan kaki di LCD 1602. Modul ini memiliki 4 Pin yang akan dihubungkan 

ke Arduino. 

1. GND : Dihubungkan ke GND Arduino. 

2. VCC : Dihubungkan ke 5V Arduino. 

3. SDA : Merupakan I2C data dan dihubungkan ke pin analog A4 pada arduino. 

4. SCL : Merupakan I2C clock dan dihubungkan ke pin analog A5 pada 

arduino.  

Modul I2C menggunakan chip IC PCF8574 sebagai kontrollernya. IC ini 

adalah sebuah 8 bit I/O expander for I2C bus yang pada dasarnya adalah sebuah 

shift register. Untuk alur komunikasi datanya, ditunjukkan pada gambar 2.8 

dibawah ini. 

 

 

 

Berikut adalah penggabungan antara LCD 16x2 dengan modul I2C seperti 

ditunjukkan pada gambar 2.9 dibawah ini: 

Gambar 2.8 Komunikasi Data I2C 
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2.6 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). Relay menggunakan prinsip Elektromagnetik untuk menggerakkan kontak 

saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (Low Power) dapat menghantarkan 

listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan Relay yang 

menggunakan Elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakkan Armature 

Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A. 

 

2.6.1 Prinsip Kerja Relay 

Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar  yaitu: 

1. Electromagnet (Coil) 

2. Armature 

3. Switch Contact Point (Saklar) 

4. Spring 

 

 

Gambar 2.9 Penggabungan LCD dan Modul I2C 
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Berikut ini merupakan gambar dari bagian-bagian Relay: 

 

 

 

Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis yaitu: 

a) Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi CLOSE (tertutup). 

b) Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi OPEN (terbuka). 

Berdasarkan gambar diatas, 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). Posisi dimana Armature 

tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN atau tidak terhubung. Pada 

saat tidak dialiri 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. 

 

Gambar 2.10 Bagian-Bagian Relay 
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2.6.2 Arti Pole dan Throw pada Relay 

Karena Relay merupakan salah satu jenis dari Saklar, maka istilah Pole 

dan Throw yang dipakai dalam Saklar juga berlaku pada Relay. Berikut ini adalah 

penjelasan singkat mengenai Istilah Pole and Throw: 

1. Pole: Banyaknya Kontak (Contact) yang dimiliki oleh sebuah relay. 

2. Throw: Banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah Kontak (Contact). 

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, 

maka relay dapat digolongkan menjadi: 

1. Single Pole Single Throw (SPST): Relay golongan ini memiliki 4 Terminal, 2 

Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

2. Single Pole Double Throw (SPDT): Relay golongan ini memiliki 5 Terminal, 

3 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

3. Double Pole Single Throw (DPST): Relay golongan ini memiliki 6 Terminal, 

diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 Pasang Terminal Saklar sedangkan 

2 Terminal lainnya untuk Coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 Saklar yang 

dikendalikan oleh 1 Coil. 

4. Double Pole Double Throw (DPDT): Relay golongan ini memiliki Terminal 

sebanyak 8 Terminal, diantaranya 6 Terminal yang merupakan 2 pasang 

Relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) Coil, sedangkan 2 Terminal 

lainnya untuk Coil. 

Selain Golongan Relay diatas, terdapat juga Relay-relay yang Pole dan 

Throw-nya melebihi dari 2 (dua). Misalnya 3PDT (Triple Pole Double Throw) 

ataupun 4PDT (Four Pole Double Throw) dan lain sebagainya. 
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Untuk lebih jelas mengenai penggolongan relay berdasarkan jumlah Pole dan 

Throw, dapat dilihat gambar dibawah ini: 

 

 

 

2.6.3 Fungsi-fungsi dan Aplikasi Relay 

Beberapa fungsi Relay yang telah umum diaplikasikan kedalam peralatan 

Elektronika diantaranya adalah: 

1. Relay digunakan untuk menjalankan Fungsi Logika (Logic Function). 

2. Relay digunakan untuk memberikan Fungsi penundaan waktu (Time Delay 

Function). 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan Sirkuit Tegangan tinggi dengan 

bantuan dari Signal Tegangan rendah. 

Gambar 2.11 Pole And Throw Relay 
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ke dalam rumah. Ada beberapa jenis instalasi yang umum digunakan untuk rumah 

tangga: 

1. Instalasi air yang dialirkan dari sumber dengan pompa untuk digunakan 

langsung di dalam rumah dan dicabangkan ke tangki (tandon). Air dalam 

tendon baru digunakan jika diperlukan. Karena air didiamkan di dalam 

tandon, biasanya kualitas kebersihan air menurun karena akan ditumbuhi oleh 

jamur dan lumut. 

2. Air dialirkan dari sumber dengan pompa ke dalam tangki air (tandon) yang 

biasanya dipasang lebih tinggi dari rumah. Baru kemudian diedarkan ke 

seluruh jaringan instalasi pipa air di dalam rumah. Sirkulasi air seperti ini 

cukup baik karena air dalam tandon dapat dijaga kebersihannya sementara 

pasokan air untuk digunakan langsung juga tersedia. 

 

2.7.1 Jenis-Jenis Pompa Air 

 Pompa Air memiliki beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan, berikut ini 

adalah jenis-jenis pompa air yaitu: 

1. Pompa air sumur dangkal: Pompa air jenis ini digunakan untuk penggunaan 

ringan. Pompa air sumur dangkal hanya memiliki daya hisap maksimal untuk 

kedalaman 9 meter saja. 

2. Pompa air sumur dalam: Pompa air ini digunakan untuk menghisap air 

dengan kedalaman lebih dari 9 meter. Ciri utama dari pompa air sumur dalam 

adalah adanya Jet Injector yang berfungsi untuk menguatkan daya pancar dari 

air yang dihisap. Pompa air sumur dalam terdiri dari pompa air semi jet (semi 

jet pump) dan pompa air jet (jet pump). Perbedaan utama dari keduanya 
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adalah pada keberadaan tabung yang dapat menambah kekuatan pada daya 

hisap dan daya pancar pompa jet. Pada pompa air jet terdapat tabung, 

sedangkan semi jet tidak. 

3. Pompa celup: sesuai dengan namanya adalah pompa air yang bekerja dengan 

cara dicelupkan ke dalam air. Daya pancar air maksimal yang dapat 

dihasilkan dari pompa celup berkisar 5 meter sesuai tipe pompa celup yang 

digunakan. 

4. Pompa Booster: Umumnya pompa air dipasang dekat atau di dalam sumber 

air. Pompa booster dipasang di tengah instalasi pipa air. Hal ini karena pompa 

booster adalah pompa air penunjang yang berfungsi untuk memperkuat daya 

pancar aliran air di dalam instalasi pipa air dalam rumah. Pompa ini 

digunakan jika daya pancar air dirasa masih kurang optimal khususnya jika 

terpasang alat yang memerlukan pasokan air yang stabil seperti alat pemanas 

air (water heater). 

 

2.7.2 Bagian-Bagian Pompa Air 

 Pompa Air memiliki bagian-bagian yang penting, berikut ini bagian-

bagian pompa air beserta fungsinya, yaitu: 

1. Bodi pompa air 

Bodi pompa air ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam pompa air agar 

tidak terkena sentuhan langsung dari luar. 
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2. Penutup kipas angin 

Alat satu ini berfungsi untuk menutupi kipas dan juga agar menjaga tiupan 

kipas agar menuju kemesin sehingga mesin dinamo pompa air terjaga 

suhunya. 

3. Bagian kapasitor 

Kapasitor pada pompa air berfungsi untuk memutus arus listrik bila bagian 

lilitan bantu start atau memulai. 

4. Lilitan utama 

Lilitan utama biasa berdiameter sedikit lebih besar namun dengan jumlah 

lebih sedikit dibanding dengan lilitan bantu kapasitor.  

5. Lilitan bantu 

Lilitan bantu berfungsi untuk arus pengejut sekaligus membantu putaran 

motor listrik pompa air sehingga mencapai titik kecepatan stabil dan akan 

diputus melalui kapasitor. 

6. Bagian Rotor 

Rotor disini berfungsi agar gaya magnet didapatkan dan dapat memutarkan 

bagian impeler. 

7. Bering atau laher 

Bering disini berfungsi sebagai penyeimbang bagian rotor agar putaran dari 

rotor maksimal dan stabil. 

8. Output 

Bagian output ini berfungsi mengeluarkan air yang telah dihisap oleh impeler 

menuju ke penampungan. 
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9. Input 

Bagian input ini adalah bagian tempat masuk air menuju impeler. 

10. Bagian tabung 

Tabung disini berfungsi untuk memberikan tekanan lebih pada impeler 

sehingga air akan lebih bertenaga. 

11. Otomatis 

Benda satu ini berfungsi untuk memutus alus listrik bila keran pada bagian 

penampung ditutup dan aliran air terhenti dan disana otomatis ini bekerja 

memutuskan aliran listrik pada motor pompa air sehingga motor pompa air 

berhenti. 

12. Impeler 

Bagian impeler adalah bagian yang dapat menarik dan mendorong aliran air, 

biasanya pada bagian Impeler memiliki gerigi pendorong. 

13. Penampung air 

Penampung air ini berfungsi untuk memberi tekanan pada impeler juga untuk 

memasukkan air pancingan pada impeler, karena pompa air tidak akan 

menghisap air sebelum terisi penuh dengan air. 

14. Poros 

Bagian poros ini adalah bagian penghubung antara Rotor dan bagian impeler 

sehingga putaran rotor mengalir ke impeler. 

15. Sistem Lubrikasi 

Sistem lubrikasi pada pompa berfungsi untuk mengurangi koefisien gesek 

antara dua permukaan yang bertemu sehingga mengurangi resiko keausan. 
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Lubrikasi pada pompa terutama digunakan pada bearing. Sistemnya dapat 

berupa lub oil atau juga tipe greas tergantung dari desain pompa itu sendiri. 

16. Sistem Packing 

Sistem packing pada pompa adalah untuk mengontrol kebocoran fluida yang 

mungkin terjadi pada sisi perbatasan antara bagian pompa yang berputar 

(poros) dengan stator. Sistem sealing yang banyak digunakan pada pompa 

sentrifugal adalah mechanical seal dan gland packing. 

 

 

 

2.8 Metode Fuzzy 

 Logika Fuzzy adalah teknik atau metode yang dipakai untuk mengatasi hal 

yang tidak pasti pada masalah–masalah yang mempunyai banyak jawaban. Pada 

dasarnya Fuzzy logic merupakan logika bernilai banyak/ multivalued logic yang 

mampu mendefinisikan nilai diantara keadaan yang konvensional seperti benar 

atau salah, ya atau tidak, putih atau hitam dan lain-lain. Penalaran Logika Fuzzy 

menyediakan cara untuk memahami kinerja system dengan cara menilai input dan 

output system dari hasil pengamatan. Logika Fuzzy menyediakan cara untuk 

Gambar 2.13 Pompa Air 
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menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang samar-samar, ambigu dan 

tidak tepat. Fuzzy logic Pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh tahun 

1965. 

Alasan mengapa digunakan logika Fuzzy: 

a) Karena konsep logika Fuzzy mudah dimengerti. 

b) Logika Fuzzy fleksibel. 

c) Logika Fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks. 

d) Logika Fuzzy dapat bekerja dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

e) Logika Fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tepat. 

f) Logika Fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 

 

2.8.1 Metode Fuzzy Logic Tsukamoto 

  Menurut Kusumadewi (2010:31) metode Tsukamoto merupakan perluasan 

dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan 

yang berbentuk IF-Then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan Fuzzy 

dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil 

inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) berdasarkan α-

predikat (fire strength). Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata  

terbobot. 

  Menurut Sutojo (2011:233) secara umum bentuk model Fuzzy logic 

Tsukamoto adalah If (X IS A) and (Y IS B) Then (Z IS C) Dimana A, B, dan C 

adalah himpunan Fuzzy. 
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Misalkan diketahui 2 rule berikut: 

IF (x is A1) AND (y is B1) Then (z is C1) 

IF (x is A2) AND (y is B2) Then (z is C2) 

Dalam inferensinya, metode Tsukamoto menggunakan tahapan berikut: 

1.   Fuzzyfikasi. 

2.   Pembentukan basis pengetahuan Fuzzy (rule dalam bentuk IF … THEN). 

3.   Mesin Inferensi 

 Menggunakan fungsi implikasi MIN untuk mendapatkan nilai α-predikat tiap 

tiap    rule (α1, α1, α1,…. αn). 

4.   DeFuzzyfikasi 

Menggunakan metode rata-rata (Average). 

Menurut (Kusumadewi, 2002) ada beberapa representasi yang bisa 

digunakan, beberapa diantaranya: 

a. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear). 

Representasi kurva segitiga terlihat pada gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Representasi Kurva Segitiga 
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Dengan fungsi keanggotaan: 
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b. Representasi Kurva Trapesium  

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada titik 

yang memiliki nilai keanggotaan 1. Representasi Kurva Trapesium terlihat 

pada gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Representasi Kurva Trapesium 

 

Dengan fungsi keanggotaan: 

 

 

c. Evaluasi Rule Fuzzifikasi 

   

Gambar 2.16 Evaluasi Rule Fuzzifikasi 
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d. Rumus Defuzzyfikasi 

   
 (  )     (  )     (  )   

 (  )   (  )   (  )
 

 

2.9 Arduino IDE 

 IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Development 

Environment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi 

yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan 

karena melalui software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan 

fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintaks pemrograman. Arduino 

menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Bahasa 

pemrograman Arduino (Sketch) sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan 

pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Sebelum dijual ke 

pasaran, IC mikrokontroler Arduino telah ditanamkan suatu program bernama 

Bootlader yang berfungsi sebagai penengah antara compiler Arduino dengan 

mikrokontroler. 

Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA. Arduino IDE juga 

dilengkapi dengan library C/C++ yang biasa disebut Wiring yang membuat 

operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan 

dari software Processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk 

pemrograman dengan Arduino. 

 

2.9.1 Bagian-Bagian Arduino IDE 

 Pada Arduino IDE memiliki bagian-bagian penting seperti yang dijelaskan 

sebagai berikut: 
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1. File 

a) New  

 berfungsi untuk membuat membuat sketch baru dengan bare minimum 

yang terdiri void setup() dan void loop().  

b) Open  

 berfungsi membuka sketch yang pernah dibuat di dalam drive. 

c) Open Recent  

 merupakan menu yang berfungsi mempersingkat waktu pembukaan file 

atau sketch yang baru-baru ini sudah dibuat. 

d) Sketchbook  

 berfungsi menunjukan hirarki sketch yang dibuat termasuk struktur 

foldernya. 

e) Example  

 berisi contoh-contoh pemrograman yang disediakan pengembang Arduino, 

sehingga dapat mempelajari program-program dari contoh yang diberikan. 

f) Close  

 berfungsi menutup jendela Arduino IDE dan menghentikan aplikasi. 

g) Save  

 berfungsi menyimpan sketch yang dibuat atau perubahan yang dilakukan 

pada sketch. 

h) Save as  

 berfungsi menyimpan sketch yang sedang dikerjakan atau sketch yang 

sudah disimpan dengan nama yang berbeda. 
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i) Page Setup  

 berfungsi mengatur tampilan page pada proses pencetakan. 

j) Print  

 berfungsi mengirimkan file sketch ke mesin cetak untuk dicetak. 

k) Preferences  

 berfungsi untuk merubah tampilan interface IDE Arduino. 

l) Quit  

 berfungsi menutup semua jendela Arduino IDE. Sketch yang masih 

terbuka pada saat tombol Quit ditekan, secara otomatis akan terbuka pada 

saat Arduino IDE dijalankan. 

2. Edit 

a) Undo/Redo  

berfungsi untuk mengembalikan perubahan yang sudah dilakukan pada 

Sketch beberapa langkah mundur dengan Undo atau maju dengan Redo. 

b) Cut  

berfungsi untuk meremove teks yang terpilih pada editor dan 

menempatkan teks tersebut pada clipboard. 

c) Copy  

berfungsi menduplikasi teks yang terpilih kedalam editor dan 

menempatkan teks tersebut pada clipboard. 

d) Copy for Forum  

berfungsi melakukan copy kode dari editor dan melakukan formating agar 

sesuai untuk ditampilkan dalam forum, sehingga kode tersebut bisa 

digunakan sebagai bahan diskusi dalam forum. 
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e) Copy as HTML  

berfungsi menduplikasi teks yang terpilih kedalam editor dan 

menempatkan teks tersebut pada clipboard dalam bentuk atau format 

HTML. 

f) Paste  

berfungsi menyalin data yang terdapat pada clipboard, kedalam editor. 

g) Select All  

berfungsi untk melakukan pemilihan teks atau kode dalam halaman editor. 

h) Comment/Uncomment  

berfungsi memberikan atau menghilangkan tanda // pada kode atau teks, 

dimana tanda tersebut menjadikan suatu baris kode sebagai komen dan 

tidak disertakan pada tahap kompilasi. 

i) Increase/Decrease Indent  

berfunsgi untuk mengurangi atau menambahkan indentitas pada baris kode 

tertentu. 

j) Find  

berfungsi memanggil jendela window find and replace, dimana dapat 

digunakan untuk menemukan variabel atau kata tertentu dalam program 

atau menemukan serta menggantikan kata tersebut dengan kata lain. 

k) Find Next  

berfungsi menemukan kata setelahnya dari kata pertama yang berhasil 

ditemukan. 
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l) Find Previous  

berfungsi menemukan kata sebelumnya dari kata pertama yang berhasil 

ditemukan. 

3. Sketch 

a) Verify/Compile  

berfungsi untuk mengecek apakah sketch yang dibuat ada kekeliruan dari 

segi sintaks atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka sintaks yang dibuat 

akan dikompile kedalam bahasa mesin. 

b) Upload  

berfungsi mengirimkan program yang sudah dikompilasi ke Arduino 

Board. 

c) Uplad Using Programmer  

menu ini berfungsi untuk menuliskan bootloader kedalam IC 

Mikrokontroler Arduino. Pada kasus ini dibutuhkan perangkat tambahan 

seperti USBASP untuk menjembatani penulisan program bootloader ke IC 

Mikrokontroler. 

d) Export Compiled Binary  

berfungsi untuk menyimpan file dengan ekstensi .hex, dimana file ini 

dapat disimpan sebagai arsip untuk di upload ke board lain menggunakan 

tools yang berbeda. 

e) Show Sketch Folder  

berfungsi membuka folder sketch yang saat ini dikerjakan. 
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f) Include Library  

berfungsi menambahkan library/pustaka kedalam sketch yang dibuat 

dengan menyertakan sintaks #include di awal kode. Selain itu bisa juga 

menambahkan library eksternal dari file .zip kedalam Arduino IDE. 

g) Add File 

berfungsi untuk menambahkan file kedalam sketch arduino (file akan 

dikopikan dari drive asal). File akan muncul sebagai tab baru dalam 

jendela sketch. 

4. Tools 

a) Auto Format  

berfungsi melakukan pengaturan format kode pada jendela editor. 

b) Archive Sketch  

berfungsi menyimpan sketch kedalam file .zip. 

c) Fix Encoding & Reload  

berfungsi memperbaiki kemungkinan perbedaan antara pengkodean peta 

karakter editor dan peta karakter sistem operasi yang lain. 

d) Serial Monitor  

berfungsi membuka jendela serial monitor untuk melihat pertukaran data. 

e) Board  

berfungsi memilih dan melakukan konfigurasi board yang digunakan. 

f) Port  

memilih port sebagai kanal komunikasi antara software dengan hardware. 
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g) Programmer  

menu ini digunakan ketika hendak melakukan pemrograman chip 

mikrokontroller tanpa menggunakan koneksi Onboard USB-Serial. 

Biasanya digunakan pada proses burning bootloader. 

h) Burn Bootloader  

mengizinkan untuk mengkopikan program bootloader kedalam IC 

mikrokontroler. 

5. Boards 

Pemilihan board pada Arduino Software IDE, berdampak pada dua parameter 

yaitu kecepatan CPU dan baudrate yang digunakan ketika melakukan 

kompilasi dan meng-upload sketch. Beberapa contoh board yang dapat 

digunakan dengan Arduino Software IDE adalah: 

a) Arduino Yùn  

Menggunkana ATmega32u4 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan 

auto-reset, memiliki 12 Input Analog , 20 Digital I/O serta 7 PWM. 

b) Arduino/Genuino Uno  

Menggunakan ATmega328 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-

reset, memiliki 6 Input Analog , 14 Digital I/O serta 7 PWM. 

c) Arduino Diecimila or Duemilanove w/ ATmega168 

Menggunakan ATmega168 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-

reset. 

d) Arduino Nano w/ ATmega328  

Menggunakan ATmega328 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-

reset. memiliki 6 Input Analog. 
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e) Arduino/Genuino Mega 2560  

Menggunakan ATmega2560 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan 

auto-reset, memiliki 16 Input Analog, 54 Digital I/O dan 15 PWM. 

f) Arduino Mega  

Menggunakan ATmega1280 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan 

auto-reset, memiliki 16 Input Analog, 54 Digital I/O dan 15 PWM. 

g) Arduino Mega ADK  

Menggunakan ATmega2560dan berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-

reset, memiliki 16 Input Analog, 54 Digital I/O dan 15 PWM. 

h) Arduino Leonardo  

Menggunakan ATmega32u4 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan 

auto-reset, memiliki 12 Input Analog, 20 Digital I/O dan 7 PWM. 

i) Arduino Micro  

Menggunakan ATmega32u4 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan 

auto-reset, memiliki 12 Input Analog, 20 Digital I/O dan 7 PWM. 

j) Arduino Esplora  

Menggunakan ATmega32u4 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan 

auto-reset. 

k) Arduino Mini w/ ATmega328 

Menggunakan ATmega328 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-

reset, memiliki 8 Input Analog, 14 Digital I/O dan 6 PWM. 
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l) Arduino Ethernet  

Equivalent to Arduino UNO with an Ethernet shield: An ATmega328 dan 

berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-reset, memiliki 6 Input Analog, 

14 Digital I/O dan 6 PWM. 

m) Arduino Fio  

Menggunakan ATmega328 dan berjalan pada clock 8 MHz dengan auto-

reset. Memiliki kesamaan dengan Arduino Pro atau Pro Mini (3.3V, 8 

MHz) w/ ATmega328, memiliki 6 Input Analog, 14 Digital I/O dan 6 

PWM. 

n) Arduino BT w/ ATmega328  

Menggunakan ATmega328 dan berjalan pada clock 16 MHz. Bootloader 

dengan ukuran (4 KB) termasuk kode untuk melakukan inisialisasi pada 

modul bluetooth, memiliki 6 Input Analog, 14 Digital I/O and 6 PWM.. 

o) LilyPad Arduino USB  

Menggunakan ATmega32u4dan berjalan pada clock 8 MHz dengan auto-

reset, memiliki 4 Input Analog, 9 Digital I/O dan 4 PWM. 

p) LilyPad Arduino  

Menggunakan ATmega168 atau ATmega132 dan berjalan pada clock 8 

MHz dengan auto-reset, memiliki 6 Input Analog, 14 Digital I/O dan 6 

PWM. 

q) Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328  

Menggunakan ATmega328 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-

reset. Memiliki kesamaan dengan Arduino Duemilanove atau Nano w/ 

ATmega328, memiliki 6 Input Analog, 14 Digital I/O dan 6 PWM. 
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r) Arduino NG or older w/ ATmega168  

Menggunakan ATmega168 dan berjalan pada clock 16 MHz without auto-

reset. Proses kompilasi dan upload sama dengan Arduino Diecimila atau 

Duemilanove w/ ATmega168,memiliki 16 Input Analog, 14 Digital I/O 

and 6 PWM. 

s) Arduino Robot Control  

Menggunakan ATmega328 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-

reset. 

t) Arduino Robot Motor  

Menggunakan ATmega328 dan berjalan pada clock 16 MHz dengan auto-

reset. 

u) Arduino Gemma  

Menggunakan ATtiny85 dan berjalan pada clock 8 MHz dengan auto-

reset, 1 Analog In, 3 Digital I/O and 2 PWM. 

Berikut adalah contoh software Arduino IDE yang ditunjukkan pada gambar 2.17 

dibawah ini: 

 

Gambar 2.17 Software Arduino IDE 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

adalah studi literatur berupa data-data dari masing-masing komponen, 

perancangan perangkat keras dan prosedur pembuatan program untuk melakukan 

pengontrolan pintu air. Pada sistem yang akan dibuat terdapat sebuah input yaitu 

sensor ultrasonic HC-SR04 sebagai pengukur ketinggian air dan perubahan 

ketinggian air. Terdapat dua buah output yaitu satu buah motor DC, dan satu buah 

LCD. Pada motor DC digunakan untuk menaikkan dan menurunkan pintu air, 

apabila ingin menaik turunkan pintu air dapat menggunakan relay yang sudah 

terhubung pada motor DC,  dan LCD menampilkan nilai ketinggian air, 

ketinggian pintu air, dan perubahan ketinggian air. Dengan adanya output ini 

maka aktuator akan berkoordinasi sehingga ketinggian air pada sungai dapat 

terkontrol sesuai dengan input yang telah dideteksi oleh sensor.  

Sistem bekerja didukung oleh mikrokontroler Arduino Uno sebagai unit 

pengendali. Nilai ketinggian air yang dideteksi menggunakan sensor HC-SR04 

akan diolah menggunakan logika fuzzy pada Arduino Uno, setelah diproses maka 

Arduino Uno akan mengirimkan perintah pada komponen-komponen output 

sesuai rule yang telah ditetapkan pada program. 
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3.1 Perancangan Perangkat Keras 

Secara umum gambar pada Blok Diagram pada rancangan perangkat keras. 

 

 

 

 

Input Proses Output 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem 

 

Penjelasan setiap bagian dari diagram blok sistem pada Gambar 3.1 

sebagai berikut: 

1. Input: 

Sensor ultrasonic HC-SR04: sebagai sensor ultrasonik yang digunakan untuk 

mengukur ketinggian air dan perubahan ketinggian air. 

2. Proses: 

Mikrokontroller Arduino Uno: sebagai pengolah data dari sensor ultrasonik dan 

diolah menggunakan sistem fuzzy sehingga diperoleh nilai output. 

3. Output: 

a) Motor DC: sebagai penggerak naik turunnya pintu air menggunakan relay 

b) LCD (Liquid Crystal Display): sebagai tampilan ketinggian air, ketinggian 

pintu air, dan perubahan ketinggian air. 

Penjelasan pada blok diagram Gambar 3.1 yaitu nilai ketinggian air yang 

dideteksi menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04, akan diterima oleh 

mikrokontroller dan diolah menggunakan sistem fuzzy. Pada sistem fuzzy ini 

Sensor 

HC-SR04 

Mikrokontroller 

Arduino Uno 

Relay Motor DC 

LCD 
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terdapat rules yang telah ditentukan oleh penulis. Setelah diolah menggunakan 

fuzzy, maka output dari nilai fuzzy akan menghasilkan perintah dari 

mikrokontroller untuk melakukan aktuator yang telah ditetapkan pada program. 

Aktuator motor DC akan aktif sesuai dengan output yang telah ditentukan. Semua 

aktuator akan berhenti apabila nilai ketinggian air telah mencapai rules yang telah 

ditentukan. 

 

3.1.1 Miniatur Pintu Air Otomatis 

1. Rancangan Miniatur Pintu Air Otomatis 

 

 

 

Pada gambar 3.2 perancangan miniatur pintu air di bagi menjadi dua sisi 

yaitu sisi sebelum melewati pintu air dan sisi yang lain adalah sisi setelah 

melewati pintu air, pada sisi sebelum melewati pintu terdapat sensor ultrasonic 

HC-SR04 untuk mengetahui ketinggian air, setelah melewati pintu air akan masuk 

pada sisi setelah melewati pintu air dan sensor ultrasonic HC-SR04 juga akan 

ditaruh tepat diatas pintu air untuk mengetahui ketinggian pintu air. 

Gambar 3.2 Rancangan Miniatur Pintu Air Tampak Depan 
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Pada gambar 3.3 adalah rancangan miniatur pintu air tampak bawah yang 

digunakan untuk melihat rancangan sirkulasi air yang akan lewat bawah 

menggunakan pipa sebagai jalur aliran air yang akan disedot pada sisi setelah 

melewati pintu air dan disemprot kembali pada sisi sebelum melewati pintu air 

menggunakan pompa DC. 

2. Implementasi Miniatur Pintu Air 

 

 

Gambar 3.3 Rancangan Pintu Air Otomatis Tampak Bawah 

Gambar 3.4 Implementasi Pintu Air Otomatis Tampak Depan 
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Bahan yang digunakan untuk membuat miniatur pintu air otomatis adalah 

kaca yang memiliki ketebalan 6mm kenapa dibuat sedemikian rupa untuk 

menghindari terjadi kecelakaan atau pecah yang bisa disebabkan oleh hal-hal 

tertentu. Miniatur pintu air otomatis memiliki ukuran yaitu panjang = 100 cm, 

lebar = 50 cm, tinggi = 60 cm dan pintu air memiliki ketinggian yaitu = 30 cm, 

pintu air itu sendiri akan dinaik turunkan oleh motor yang sudah disambungkan ke 

ulir yang memiliki diameter = 5 mm, untuk pendeteksi seberapa tinggi pintu air itu 

membuka dan menutup maka dipasang sensor ultrasonic HC-SR04 yang 

menghadap langsung pada pintu air. 

 

3.1.2 Kontrol Elektronik Pintu Air Otomatis 

Alat untuk mengontrol pintu air menggunakan sensor ultrasonik dan 

Arduino. Alat ini menggunakan dua sensor ultrasonik yang memiliki fungsi 

berbeda, sensor ultrasonik yang pertama berfungsi untuk mengukur ketinggian air 

dengan cara sensor ultrasonik akan diletakkan tepat diatas air pada miniatur sungai 

yang sudah dibuat dengan menambahkan pelampung agar sensor dapat membaca 

ketinggian air, kemudian data yang sudah didapat oleh sensor ultrasonik akan 

langsung dikirim ke Arduino selanjutnya pada Arduino akan diproses dengan 

menggunakan metode Fuzzy yang sudah dibuat di Arduino dengan sensor 

ultrasonic kedua yang terpasang pada pintu air sebagai pembanding masukan data, 

setelah diproses oleh Arduino akan menghasil nilai ataupun data yang akan 

mengeluarkan perintah output kepada relay sebagai pengatur arah dan kecepatan 

putaran motor yang daya atau tegangannya disalurkan oleh power supply yang 

berfungsi sebagai sumber tegangan/ daya. Motor berfungsi untuk menggerakkan 
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pintu air yang juga di ukur ketinggiannya oleh sensor ultrasonik, kemudian sensor 

ultrasonik mengirim data ke Arduino sehingga ketinggian pintu air akan diketahui. 

Berikut adalah rancangan dan implementasi dari control elektronik pintu air 

otomatis: 

1. Rancangan Kontrol Elektronik Pintu Air Otomatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3.5 adalah rancangan elektronik dari pintu air otomatis 

menggunakan sensor ultrasonic HC-SR04 untuk mengukur ketinggian air juga 

sebagai input, dan sebagai outputnya menggunakan relay 2 channel sebagai 

pengatur arah putaran motor DC dan LCD 16x2 sebagai tampilan monitor dari 

hasil sensor ultrasonic HC-SR04 dalam mengukur ketinggian air dan ketinggian 

pintu air, kemudian otak dari elektronya sendiri yaitu menggunakan 

mikrokontroler arduino uno yang akan mengontrol seluruh komponen-komponen 

yang lain.  

Gambar 3.5 Rancangan Kontrol Elektronik Pintu Air Otomatis 
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2. Implementasi Kontrol Elektronik Pintu Air Otomatis 

 

 

 

Pada gambar 3.6 terdapat relay 2 channel, mikrokontroler arduino uno, dan 

lcd dikemas jadi satu dalam sebuah wadah atau box untuk membuat rangkaian 

elektroniknya menjadi lebih rapi dalam masalah pengkabelan jelas terlihat lebih 

rapi. 

Gambar 3.6 Implementasi Arduino, Relay, LCD 
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Berikut ini adalah implementasi dari pemasangan sensor ultrasonic HC-

SR04 untuk mengukur ketinggian pintu air, dan pemasangan motor DC yang 

berfungsi untuk menggerakkan naik turunnya pintu seperti pada gambar 3.7 sensor 

ultrasonic HC-SR04 diletakkan tepat diatas pintu air 

 

3.1.3 Sirkulasi Air Pada Miniatur Pintu Air Otomatis 

Pada miniatur pintu air otomatis perlu adanya sirkulasi air untuk 

memberikan gambaran secara real sungai pada kehidupan nyata. Alat yang 

digunakan untuk membuat sirkulasi air adalah pipa ber diameter ¾ dim dengan 

memiliki panjang 3 meter lalu dipotong-potong sesuai dengan rancangan yang 

telah dibuat, untuk mesin penyedot air atau pompa air digunakan pompa air AC 

Gambar 3.7 Implementasi HC-SR04, Motor DC, Limit Switch 
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untuk memberikan tenaga semburan air yang kuat seperti menyerupai sungai yang 

sebenarnya. 

1. Rancangan Sirkulasi Air Pada Miniatur Pintu Air Otomatis 

 

 

 

Pada gambar 3.8 rancangan sirkulasi air akan lewat bawah dari miniatur 

sungai dengan menyedot air dari bagian setelah melewati pintu air menggunakan 

pompa DC, kemudian akan di pompa kembali ke bagian sebelum melewati pintu 

air untuk selanjutnya akan diproses oleh metode fuzzy. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Rancangan Sirkulasi Air 
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2. Implementasi Sirkulasi Air Pada Miniatur Pintu Air Otomatis 

 

Gambar 3.9 Pembuatan Sirkulasi Air 

 

Pembuatan sirkulasi air seperti pada gambar 3.9 dibuat menggunakan pipa 

yang berdiameter ¾ dim dengan menyambung pipa ke bagian pompa yang 

berfungsi untuk menyedot air, untuk bagian pompa air yang berfungsi sebagai 

keluaran air dari pompa akan disambungkan oleh pipa yang masuk ke bagian 

miniatur yaitu sebelum melewati pintu air dengan memasang kran air untuk 

membuka dan menutup aliran air. 
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Implementasi  sirkulasi air pada gambar 3.10 dibuat menggunakan pipa 

yang berdiameter ¾ dim yang kemudian akan di sambungkan ke pompa air AC 

untuk menyedot air di bagian setelah melewati pintu air dan akan dipompa ke 

bagian sebelum melewati pintu air. 

 

3.2 Perangkat Lunak Pengontrol Pintu Air 

3.2.1 Perancangan Metode Fuzzy logic Tsukamoto  

Pada penelitian ini metode fuzzy yang digunakan penulis yaitu fuzzy logic 

Tsukamoto. Penggunaan fuzzy logic Tsukamoto ini untuk mengontrol seluruh 

aktuator secara real time. Berikut adalah rule-rule metode fuzzy logic Tsukamoto 

yang telah diterapkan sebagai keluaran pada sistem yang telah dirancang. 

 

Gambar 3.10 Implementasi Sirkulasi Air Pada miniatur 
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1. Input pada fuzzy logic Tsukamoto: 

Terdapat dua input pada fuzzy logic Tsukamoto yaitu inputan pertama 

ketinggian air dan inputan kedua yaitu perubahan ketinggian air, inputan pertama 

adalah hasil pembacaan menggunakan sensor ultrasonic HC-SR04 secara real time 

dan inputan kedua adalah perubahan ketinggian air saat ini dikurangi ketinggian 

sebelumnya, nilai dari pengurangan tersebut yang akan digunakan sebagai input 

ke-2 pada fuzzy. Berikut adalah himpunan fuzzy suhu dan perubahan suhu: 

a. Himpunan fuzzy Ketinggian Air (x): 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Himpunan Ketinggian Air 

 

a.1 Ketinggian Rendah: Fungsi Linier Turun  a = 5, b = 6 

a.2 Ketinggian Normal: Fungsi Linier Segitiga   a = 5, b = 6, c = 7 

a.3 Ketinggian Tinggi: Fungsi Linier Naik  a = 6, b = 7 

  

0                        3                                  5                                7                                    9 

Rendah Sedang Tinggi 
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b. Himpunan fuzzy Perubahan Ketinggian Air  (y): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Himpunan Perubahan Ketinggian Air 

 

a.1      Perubahan  Lama: Fungsi Linier Turun a = 1, b = 2 

a.2      Perubahan Sedang: Fungsi Linier Segitiga    a = 1, b = 2, c = 3 

a.3      Perubahan  Cepat: Fungsi Linier Naik  a = 2, b = 3 

 

2. Output pada Fuzzy Logic Tsukamoto: 

Pada output fuzzy ini terdapat satu output yaitu motor DC, motor DC 

digunakan untuk mengatur besar kecilnya membuka pintu air yang telah 

ditentukan pada rule-rule fuzzy logic Tsukamoto yaitu: 

 

Tinggi air/ 

perubahan air 

Lambat Sedang Cepat 

Rendah Rendah Rendah Sedang 

Sedang Sedang Sedang Tinggi 

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

0                                 1                               2                                   3            4 

Lama Sedang Cepat 

Tabel 3.1 Rule Fuzzy 
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Sebagai contoh apabila ketinggian air tinggi dan perubahan ketinggian air 

kecil maka dapat dikatakan air pada sungai perlu dialirkan untuk mencapai 

ketinggian air yang normal, maka rules yang dipilih adalah nomor  yaitu sesuai 

dengan keadaan dan output yang dihasilkan yaitu membuka pintu pada kondisi 

tinggi. 

Apabila ketinggian air sedang dan perubahan air sedang maka air pada 

sungai perlu di pertahankan untuk mencapai set point. Pada kondisi saat ini rules 

yang digunakan adalah nomor 5 yaitu mempertahankan ketinggian air dengan 

output pintu air pada kondisi sedang. 

Apabila ketinggian air rendah dan perubahan air lambat maka air pada 

sungai perlu dinaikan untuk mendapat set point yang telah ditentukan oleh rules 

fuzzy. Pada kondisi saat ini rules yang digunakan adalah nomor 2 yaitu menahan 

aliran air dengan output pintu air pada kodisi menutup. 

3. Defuzifikasi  

Pada proses defuzzifikasi menggunakan metode Weight-Average. 

Keluaran dari hasil defuzzyfikasi merupakan nilai real untuk seberapa besar pintu 

air membuka dan menutup. Nilai dari hasil evaluasi rules akan diproses dengan 

mengalikan setiap nilai minimal yaitu hasil dari evaluasi rules dan nilai rules 

berupa derajat yang telah ditetapkan. 

Pengali=(Rule00*Rendah)+(Rule01*Rendah)+(Rule02*Sedang)+(Rule10*Se

dang)+(Rule11*Sedang)+(Rule12*Tinggi)+(Rule20*Tinggi)+(Rule21*Ting

gi)+(Rule22*Tinggi);   

Pembagi=Rule00+Rule01+Rule02+Rule10+Rule11+Rule12+Rule20+Rule21+Ru

le2Defuzzifikasi  = Pengali / Pembagi 
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 Pada variabel Pengali merupakan nilai minimal dari hasil proses Evaluasi 

Rules yang dikalikan ketinggian pintu air dari rules yang telah ditetapkan penulis. 

Pada variabel Pembagi merupakan nilai minimal dari proses evaluasi rules yang 

dijumlahkan. Output dari Defuzifikasi berupa nilai ketinggian pintu air yang akan 

mengendalikan ketinggian air sungai. 

 

3.2.2 Implementasi Metode Fuzzy Logic Tsukamoto 

Metode Fuzzy Logic Tsukamoto digunakan sebagai otak sistem untuk 

mengatur ketinggian air pada sungai. Dengan metode ini dapat menghasilkan 

ketinggian air yang stabil. Pada pengujian ini metode fuzzy Logic Tsukamoto akan 

ditanamkan kedalam mikrokontroler arduino agar dapat menghasilkan ketinggian 

air sungai yang stabil. 

Pada implementasi perangkat lunak ini bertujuan untuk melihat kinerja 

metode fuzzy logic Tsukamoto dapat menghasilkan ketinggian air sungai yang 

stabil. Berikut ini langkah-langkah perancangan metode fuzzy logic Tsukamoto 

menggunakan Software Arduino IDE sebagai berikut: 

1. Membuka Software Arduino IDE . 

2. Memilih File – New.  

3. Mengubah settingan awal menjadi seperti pada skrip dibawah ini. 

Berikut adalah contoh skrip untuk implementasikan himpunan fuzzy dalam 

software Arduino IDE: 

 

Berikut ini adalah contoh skrip untuk himpunan fuzzy: 

void tinggi_air() 

{ 

  //rendah 
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  if(tg_air<=3)                  f_tg_air[0]=1; 

  else if(tg_air>3 && tg_air<=5) f_tg_air[0]=(5-tg_air)/(5-3); 

  else                       f_tg_air[0]=0; 

  //sedang 

  if(tg_air<=3)                  f_tg_air[1]=0; 

  else if(tg_air>3 && tg_air<=5) f_tg_air[1]=(tg_air-3)/(5-3); 

  else if(tg_air>5 && tg_air<=7) f_tg_air[1]=(7-tg_air)/(7-5); 

  else                           f_tg_air[1]=0; 

  //tinggi 

  if(tg_air<=5)                   f_tg_air[2]=0; 

  else if(tg_air>5 && tg_air<=7)  f_tg_air[2]=(tg_air-5)/(7-5); 

  else                            f_tg_air[2]=1; 

} 

 

void perubahan_air() 

{ 

  //lambat 

 if(perubahan<=1)                f_perubahan[0]=1; 

else if(perubahan>1 && perubahan<=2)f_perubahan[0]=(2-

perubahan)/(2-1); 

else                      f_perubahan[0]=0; 

  //sedang 

if(perubahan<=1)                f_perubahan[1]=0; 

else if(perubahan>1 && perubahan<=2)  

f_perubahan[1]=(perubahan-1)/(2-1); 

else if(perubahan>2 && perubahan<=3)  f_perubahan[1]=(3-

perubahan)/(3-2); 

else                    f_perubahan[1]=0; 

  //cepat 

  if(perubahan<=2)               f_perubahan[2]=0; 

else if(perubahan>2 && perubahan<=3)    

f_perubahan[2]=(perubahan-2)/(3-2); 

  else                                      

f_perubahan[2]=1;} 

 Berikut ini adalah skrip untuk melanjutkan proses dari skrip diatas yaitu 

memasuki prose defuzzyfikasi. 

void eval() 

{ 

 int i, j; 

 for ( i=0; i<=2; i=i+1) 

 { 

   for ( j=0; j<=2; j=j+1) 

   { 

     temp = min(f_tg_air[i], f_perubahan[j]); 

     rule [i][j] = temp; 

   }  

 }  

 rule00 = rule [0][0]; // (r,l = sr) 

 rule01 = rule [0][1]; // (r,s = sr) 

 rule02 = rule [0][2]; // (r,c = r) 

 rule10 = rule [1][0]; // (s,l = r) 

 rule11 = rule [1][1]; // (s,s = s) 

 rule12 = rule [1][2]; // (s,c = t) 

 rule20 = rule [2][0]; // (t,l = t) 
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 rule21 = rule [2][1]; // (t,s = st) 

 rule22 = rule [2][2]; // (t,c = st) 

} 

void Defuzzy () { 

  float sr  = 0; 

  float r   = 1; 

  float s   = 2; 

  float t   = 3; 

  float st  = 4; 

  eval(); 

pos = (rule00 * sr) + (rule01 * sr)+ (rule02 *r)+ (rule10 * r)+ 

(rule11 * s)+ (rule12 * t) + (rule20 * t)+ (rule21 * st)+ (rule22 

* st); 

defuz = 0; 

int i, j; 

 

 

for ( i=0; i<=2; i=i+1) 

  { 

    for ( j=0; j<=2; j=j+1) 

    { 

      defuz = defuz + rule [i][j]; 

    }  

  }  

  pos = pos / defuz;     

} 

 

 Setelah kedua skrip tadi sudah dimasukkan kedalam software arduino IDE, 

kemudian masuk pada proses terakhir eksekusi dari semua skrip diatas seperti 

pada skrip dibawah ini: 

void loop()  

{       

  tinggi_air(); 

  perubahan_air(); 

  eval(); 

  Defuzzy();   

  //-------------------------------------------------// 

  ultrasonic(); 

  if(14-usatas<pos)       motor=2; //keatas 

  else if(14-usatas>pos)  motor=1; //kebawah 

  else                    motor=3; //diam 

  //-------------------------------------------------// 

  if(motor==1) //turun 

  { 

    if(digitalRead(limit_bawah)==1) 

    { 

      digitalWrite(turun, HIGH); digitalWrite(naik, LOW); 

    } 

    else  digitalWrite(turun, LOW); 

  } 

  else if(motor==2) //naik 

  { 

    if(digitalRead(limit_atas)==1)   
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    { 

      digitalWrite(naik, HIGH); digitalWrite(turun, LOW); 

    } 

    else  digitalWrite(naik, LOW); 

  } 

  else if(motor==3) //stop 

  { 

    digitalWrite(naik, LOW); 

    digitalWrite(turun, LOW); 

  } 

  //-----------------------------------------------// 

  Serial.print(pos); 

  Serial.print(" - "); 

  Serial.print(14-usatas); 

  Serial.print(" - "); 

  Serial.println(26-usbawah); 

  tampil(); 

  //-----------------------------------------------// 

  if(baru==true) 

  { 

    awal=millis(); 

    baru=false;         

  } 

  akhir=millis(); 

  if(akhir-awal>=target) 

  { 

    perubahan=lastusatas-usatas; 

    lastusatas=usatas; 

    baru=true; 

  } 

}
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3.2.3 Perangkat Lunak Sistem 

 

 

 

Pada flowchart diatas adalah bagaimana sistem bekerja yang akan di 

aplikasikan ke dalam Tugas Akhir penulis, mula-mula sensor ultrasonic HC-SR04 

memberikan inputan kepada arduino setelah power dinyalakan, ketinggian air 

akan diketahui setelah pompa air dinyalakan untuk mengisi miniatur sungai, bila 

ketinggian air telah mencapai ambang batas terendah maka akan memulai proses 

fuzzy yang sudah ditanamkan pada mikrokontroler arduino uno.  

Setelah nilai inputan dari sensor ultrasonic HC-SR04 diterima oleh 

arduino, proses fuzzy akan bekerja secara otomatis untuk menghasilkan 

ketinggian air 6 cm dengan output berupa motor DC dalam menentukan tinggi dan 

rendahnya membuka pintu air. 

 

Gambar 3.13 Flowchart Sistem Pintu Air Otomatis 
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3.2.4 Implementasi Perangkat Lunak HC-SR04 

Sensor ultrasonic HC-SR04 digunakan sebagai pendeteksi ketinggian air 

pada sungai. Dengan sensor ini dapat menghasilkan nilai dan menampilkan pada 

LCD. Pada pengujian ini arduino uno diberikan perintah yang dapat membaca 

sensor ultrasonic HC-SR04 agar dapat mengetahui nilai ketinggian air yang 

terdapat pada sungai. 

Pada perancangan perangkat lunak ini ini bertujuan untuk melihat kinerja 

sensor ultrasonic HC-SR04 dapat mendeteksi nilai ketinggian air pada sungai. 

Berikut ini langkah-langkah perancangan lunak HC-SR04 menggunakan Software 

Arduino IDE sebagai berikut: 

1. Membuka software Arduino IDE . 

2. Memilih File – New  

3. Mengubah settingan awal menjadi seperti pada skrip dibawah ini. 

 

double trigPin = 8; //Trig - green Jumper 

double echoPin = 9; //Echo - yellow Jumper 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

 pinMode(trigPin, OUTPUT); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

Untuk dapat membaca sensor ultrasonic HC-SR04 dapat menggunakan perintah 

seperti pada skrip dibawah ini. 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

digitalWrite(trigPin, LOW); 
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  delayMicroseconds(5); 

  digitalWrite(trigPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 

  usatas = (duration/2) / 29.1; 

  Serial.print(usatas); 

} 

 

3.2.5 Perancangan Perangkat Lunak Motor DC 

Perancangan perangkat lunak motor DC ini digunakan sebagai mengatur 

tinggi rendahnya pintu air yang akan mempengaruhi naik dan turunnya ketinggian 

air pada sungai. Perancangan perangkat lunak motor DC ini bertujuan untuk 

menghasilkan pintu air yang diinginkan sesuai output dari hasil defuzzifikasi. 

Untuk dapat menentukan pintu air, penulis menggunakan sensor ultrasonic HC-

SR04 sebagai pengukur ketinggian pintu air berikut: 

1. Membuka software Arduino IDE. 

2. Memilih File – New. 

3. Mengubah settingan awal seperti pada skrip dibawah ini. 

int naik=7; 

int turun=6; 

 

void setup () 

{ 

  pinMode(naik, OUTPUT); 

  pinMode(turun, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600);} 

 

 

Untuk dapat mengatur naik turunnya pintu air dapat menggunakan perintah 

seperti pada skrip dibawah ini. 

void loop () 

{ 



61 

 

 

 

  if(motor==1) //turun 

  { 

    if(digitalRead(limit_bawah)==1) 

    { 

      digitalWrite(turun, HIGH); digitalWrite(naik, LOW); 

    } 

    else  digitalWrite(turun, LOW); 

  } 

  else if(motor==2) //naik 

  { 

    if(digitalRead(limit_atas)==1)   

    { 

      digitalWrite(naik, HIGH); digitalWrite(turun, LOW); 

    } 

    else  digitalWrite(naik, LOW); 

  } 

  else if(motor==3) //stop 

  { 

    digitalWrite(naik, LOW); 

    digitalWrite(turun, LOW); 

  } 

} 

 

3.2.6 Perancangan Perangkat Lunak LCD I2C 

Perancangan perangkat lunak LCD I2C ini digunakan sebagai monitoring 

dan juga untuk mengurangi penggunaan port yang tersedia pada board arduino 

uno. Perancangan perangkat lunak LCD I2C ini bertujuan untuk memberi 

informasi hasil output dari arduino yang berupa nilai ketinggian air dan ketinggian 

pintu air berikut:  

1. Membuka software Arduino IDE. 

2. Memilih File – New. 

3.  Mengubah settingan awal seperti pada skrip dibawah ini. 

#include <LiquiDCrystal_I2C.h> 

#include <Wire.h> 

 

LiquiDCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, 

POSITIVE); 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  lcd.begin(16,2); 

  lcd.backlight(); 

} 
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Untuk dapat menampilkan hasil keluaran dari arduino pada LCD dapat 

menggunakan perintah seperti pada skrip dibawah ini. 

 

void loop() 

{ 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Pintu:     CM"); 

  lcd.setCursor(6,0); 

  lcd.print(14-usatas); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Air  :     CM"); 

  lcd.setCursor(6,1); 

  lcd.print(26-usbawah);   

  lcd.setCursor(15,1); 

  lcd.print(pos); 

} 

 

 

3.3 Rencana Pengujian 

Pengujian yang akan dilakukan pada rancang bangun alat ini, meliputi : 

1. Pengujian perangkat kontrol dalam membuka dan menutup pintu air. 

2. Pengujian sistem dalam menentukan ketinggian pintu air menggunakan 

metode Fuzzy berdasarkan perubahan ketinggian air. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab empat ini akan dibahas hasil serta pembahasan pada pengujian 

pengontrolan pintu air otomatis yang telah dirancang oleh penulis berupa 

perangkat keras dan perangkat lunak. 

 

4.1 Pengujian Mikrokontroler Arduino Uno 

4.1.1 Tujuan Pengujian Mikrokontroler Arduino Uno 

Pengujian mikrokontroler bertujuan untuk mengetahui apakah 

mikrokontroler ini dapat berjalan dengan baik, serta dapat mengeksekusi program 

dengan benar. 

 

4.1.2 Alat yang Digunakan Pengujian Mikrokontroler Arduino Uno 

Pada pengujian mikrokontroler arduino uno menggunakan alat sebagai 

berikut: 

1. Mikrokontroler Arduino Uno 

2. USB Arduino Sebagai Downloader 

3. PC atau Laptop 

4. Software Arduino IDE 

 

4.1.3 Prosedur Pengujian Mikrokontroler Arduino Uno 

Pada pengujian mikrokontroler memiliki prosedur sebagai berikut: 

1. Menghidupkan PC atau laptop. 
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2. Menyambungkan mikrokontroler arduino uno dengan kabel USB arduino. 

3. Menjalankan program Arduino IDE. 

4. Sebelum upload program yang telah dibuat, dipastikan tidak ada error, apabila 

tidak ada memilih verify. 

 

4.1.4 Hasil Pengujian Mikrokontroler Arduino Uno 

Pada gambar 4.1 yaitu melakukan Compile menggunakan software 

Arduino IDE. 

 

Gambar 4.1 Compile Project 

 

 Setelah meng-compile program selesai, maka langkah selanjutnya yaitu 

meng-upload program ke arduino uno seperti pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Upload Program 

   

Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa mikrokontroler arduino dapat digunakan 

dan tidak terdapat kerusakan dapat dilihat dari upload program yang berhasil 

seperti yang terdapat pada gambar 4.2  

 

4.2 Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04 

4.2.1 Tujuan Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Pada pengujian sensor ultrasonic HC-SR04 dibuat program untuk dapat 

membaca ketinggian air dan pintu air menggunakan software Arduino IDE dengan 

jalur komunikasi 1-Wire yang telah disediakan pada Arduino IDE 

 

4.2.2 Alat yang Digunakan Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Pada pengujian sensor ultrasonik HC-SR04 menggunakan alat sebagai 

berikut: 

1. PC atau laptop 
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2. Mikrokontroler Arduino Uno 

3. LCD 16x2 

4. Sensor HC-SR04 

 

4.2.3 Prosedur Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Pada pengujian sensor ultrasonic HC-SR04 memiliki prosedur sebagai 

berikut: 

1. Menghubungkan sensor HC-SR04 dan LCD 16x2 pada Arduino Uno.  

2. Mengupload program menuju Mikrokontroler Arduino Uno. 

3. Mengamati data dari Sensor di LCD. 

 

4.2.4 Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Pada pengujian sensor ultrasonic HC-SR04 yaitu melakukan pembacaan 

ketinggian air, pintu air dan ditampilkan pada LCD. Satuan ketinggian air sensor 

HC-SR04 yaitu centimeter. Pengujian sensor HC-SR04 menggunakan penggaris 

manual sehingga selisih perbandingan dapat terlihat. Adapaun hasil percobaan 

sensor ultrasonic HC-SR04 pada tabel. 

 

Gambar 4.3 Pengujian Sensor HC-SR04 
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Pada gambar 4.3 dapat diketahui bahwa sensor ultrasonic HC-SR04 

mampu untuk mengukur jarak dengan benda yang ingin diketahui jaraknya dan 

nilainya akan ditampilkan pada LCD . 

Tabel 4.1 Selisih Perbandingan Jarak 

Percobaan 

Ke- 
Sensor HC-SR04 Penggaris Manual Selisih 

1 4.87 5 0.13 

2 9.95 10 0.05 

3 14.92 15 0.08 

4 19.89 20 0.11 

5 24.94 25 0.06 

6 29.97 30 0.03 

7 34.95 35 0.05 

8 39.92 40 0.08 

9 44.88 45 0.12 

10 49.93 50 0.07 

  Rata – Rata 0.08 

 

 Kesimpulan daripada hasil percobaan HC-SR04 dan penggaris manual 

dapat dilihat pada tabel diatas yaitu perbedaan pada HC-SR04 memiliki nilai yang 

lebih rendah dari penggaris manual dan memiliki selisih dengan rata-rata 0,08 cm. 

 

4.3 Hasil Pengujian Motor DC 

4.3.1 Tujuan Pengujian Motor DC 

Pengujian motor DC yang merupakan aktuator sebagai pengatur tinggi 

rendahnya pintu air. Pengujian ini bertujuan mengetahui motor DC dapat bekerja 

sesuai dengan baik dan benar. Motor DC harus bisa membuka dan menutup pintu 

air yang memiliki 3 kondisi yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 
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4.3.2 Alat yang Digunakan Pengujian Motor DC 

Pada pengujian motor DC yaitu motor DC dapat memenuhi 3 kondisi pintu 

air dan akan di tampilkan ketinggian pintu melalui LCD. Berikut hasil pengujian 

motor DC pada Gambar 4.4 sampai Gambar 4.6: 

1. PC atau laptop 

2. Mikrokontroler Arduino Uno 

3. LCD 16x2 

4. Motor DC 

 

4.3.3 Prosedur Pengujian Motor DC 

Pada pengujian motor DC memiliki prosedur sebagai berikut: 

1. Menghubungkan motor DC pada port yang telah disediakan pada Arduino 

Uno. 

2. Menyambungkan arduino pada USB Laptop / PC 

3. Mengupload program motor menggunakan software Arduino IDE. 

4. Mengamati pergerakan motor DC. 

 

4.3.4 Hasil Pengujian Motor DC 

Pada pengujian motor DC yaitu mengatur pergerakan pintu air sesuai 

program dan function yang telah dibuat penulis dan ditampilkan pada LCD. Untuk 

menguji pergerakan motor DC dalam menggerakkan pintu air penulis 

membandingkan dengan sensor HC-SR04 untuk mengetahui pergerakkan pintu 

sudah sesuai dengan program yang telah dibuat oleh penulis. 
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Gambar 4.4 Motor DC Memenuhi Kondisi Pertama 

  

Pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa motor DC dapat memenuhi 

kondisi pertama, pada kondisi pertama yaitu motor DC harus membuka dan 

menurunkan pintu air pada ketinggian 1 cm. 

 

Gambar 4.5 Motor DC Memenuhi Kondisi Kedua 
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Pada gambar 4.5 dapat diketahui bahwa motor DC dapat memenuhi 

kondisi kedua, pada kondisi kedua yaitu motor DC harus membuka dan 

menurunkan pintu air pada ketinggian 2 cm. 

 

 

Gambar 4.6 Motor DC Memenuhi Kondisi Ketiga 

 

Pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa motor DC dapat memenuhi 

kondisi ketiga, pada kondisi ketiga yaitu motor DC harus membuka dan 

menurunkan pintu air pada ketinggian 3 cm. 

 Kesimpulan dari hasil percobaan motor DC dapat dilihat pada Gambar 

4.4–4.6 diatas yaitu motor DC dapat memenuhi keseluruhan kondisi seperti 

kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga yang telah ditentukan oleh 

program. 
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4.4 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem 

Hasil pengujian kesuluruhan meliputi pengujian dari segi Software 

maupun Hardware, Software meliputi program yang telah dimasukan kepada 

arduino uno berupa input, output, dan metode Fuzzy Logic. Hardware meliputi 

pemasangan setiap komponen yang telah dipasang pada setiap Software. 

 

4.4.1 Tujuan Pengujian Keseluruhan Sistem 

  Pada pengujian kesuluruhan sistem ini adalah menguji keselurahan setiap 

Software dan Hardware dalam menguji pintu air otomatis menggunakan Fuzzy 

Logic dengan melihat ketinggian air selama 5 menit. 

 

4.4.2 Alat yang Digunakan Pengujian Keseluruhan Sistem 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam menguji yaitu: 

1. Mikrokontroler arduino uno. 

2. Motor DC untuk mengatur seberapa tinggi rendahnya pintu air. 

3. Sensor ultrasonic HC-SR04. 

4. LCD 16x2. 

5. USB Downloader arduino. 

6. PC atau Laptop. 

7. Relay Motor DC. 

8. Power Supply 12V. 

9. Pompa air AC 
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4.4.3 Prosedur Pengujian Keseluruhan Sistem 

Pada pengujian keseluruhan sistem memiliki prosedur sebagai berikut: 

1. Menghubungkan USB downloader arduino pada Laptop / PC. 

2. Menyambungkan sensor HC-SR04 pada mikrokontroler arduino uno. 

3. Menyambungkan motor DC pada mikrokontroler arduino uno. 

4. Menyambungkan LCD 16x2 pada mikrokontroler arduino uno. 

5. Program mikrokontroler arduino menggunakan software arduino IDE. 

6. Mengupload menggunakan software arduino IDE. 

7. Memasukkan air pada miniatur pintu air dengan menyalakan pompa air. 

8. Memasukkan data Sensor HC-SR04 yang telah diterima dari air yang sudah 

mulai mengisi miniatur pintu air. 

9. Menancapkan Power Supply 12V pada relay untuk menggerakkan Motor DC. 

10. Mengamati data pada LCD. 

 

4.4.4 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem 

Tabel 4.2 Tabel Pengujian Pertama Pintu Air Otomatis Menggunakan 

Fuzzy Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 6 

2 2 6 

3 3 6 

4 4 5 

5 5 6 

 Rata – Rata 5.8 

Ketinggian Awal Air = 8 cm, dan Perubahan Air = Lambat 

Pada tabel 4.2 adalah hasil dari pengujian pertama pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 
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waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 

normal. Dari pengujian pertama pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu selama 5.8 detik 

Tabel 4.3 Tabel Pengujian Kedua Pintu Air Otomatis Menggunakan Fuzzy 

Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 15 

2 2 16 

3 3 15 

4 4 15 

5 5 16 

Rata – Rata 15.6 

Ketinggian Awal Air = 8 cm, dan Perubahan Air = Sedang 

Pada tabel 4.3 adalah hasil dari pengujian kedua pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 

waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 

normal. Dari pengujian kedua pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu selama 15,6 detik 

Tabel 4.4 Tabel Pengujian Ketiga Pintu Air Otomatis Menggunakan Fuzzy 

Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 29 

2 2 29 

3 3 29 

4 4 30 

5 5 30 

Rata – Rata 29.6 

Ketinggian Awal Air = 8 cm, dan Perubahan Air = Cepat 
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Pada tabel 4.4 adalah hasil dari pengujian ketiga pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 

waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 

normal. Dari pengujian ketiga pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu selama 29.6 detik 

Tabel 4.5 Tabel Pengujian Keempat Pintu Air Otomatis Menggunakan 

Fuzzy Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 7 

2 2 6 

3 3 7 

4 4 7 

5 5 6 

Rata – Rata 6.6 

Ketinggian Awal Air = 9 cm, dan Perubahan Air = Lambat 

Pada tabel 4.5 adalah hasil dari pengujian keempat pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 

waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 

normal. Dari pengujian ketiga pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu selama 6.6 detik 
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Tabel 4.6 Tabel Pengujian Kelima Pintu Air Otomatis Menggunakan 

Fuzzy Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 18 

2 2 18 

3 3 17 

4 4 17 

5 5 18 

Rata – Rata 17,6 

Ketinggian Awal Air = 9 cm, dan Perubahan Air = Sedang 

Pada tabel 4.6 adalah hasil dari pengujian kelima pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 

waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 

normal. Dari pengujian ketiga pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu selama 17.6 detik 

Tabel 4.7 Tabel Pengujian Keenam Pintu Air Otomatis Menggunakan 

Fuzzy Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 32 

2 2 33 

3 3 33 

4 4 32 

5 5 33 

Rata – Rata 32.6 

Ketinggian Awal Air = 9 cm, dan Perubahan Air = Cepat 

Pada tabel 4.7 adalah hasil dari pengujian keenam pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 

waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 
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normal. Dari pengujian ketiga pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu 32.6 detik 

Tabel 4.8 Tabel Pengujian Ketujuh Pintu Air Otomatis Menggunakan 

Fuzzy Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 9 

2 2 9 

3 3 9 

4 4 9 

5 5 8 

Rata – Rata 8.8 

Ketinggian Awal Air = 10 cm, dan Perubahan Air = Lambat 

Pada tabel 4.8 adalah hasil dari pengujian ketujuh pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 

waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 

normal. Dari pengujian ketiga pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu selama 8.8 detik. 

Tabel 4.9 Tabel Pengujian Kedelapan Pintu Air Otomatis Menggunakan 

Fuzzy Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 21 

2 2 22 

3 3 22 

4 4 21 

5 5 22 

Rata – Rata 21.6 

 

Ketinggian Awal Air = 10 cm, dan Perubahan Air = Sedang 
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Pada tabel 4.9 adalah hasil dari pengujian kedelapan pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 

waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 

normal. Dari pengujian ketiga pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu selama 21.6 detik 

Tabel 4.10 Tabel Pengujian Kesembilan Pintu Air Otomatis Menggunakan 

Fuzzy Logic. 

No 
Percobaan 

Ke - 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

(second) 

1 1 36 

2 2 36 

3 3 36 

4 4 36 

5 5 35 

Rata – Rata 35.8 

 

Ketinggian Awal Air = 10 cm, dan Perubahan Air = Cepat 

 

Pada tabel 4.10 adalah hasil dari pengujian kesembilan pintu air otomatis 

menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati 

waktu, berapa waktu dibutuhkan untuk membuat ketetinggian air itu stabil atau 

normal. Dari pengujian ketiga pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy 

Logic pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat air menjadi normal yaitu 35.8 detik 
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Tabel 4.11 Tabel Kesimpulan Dari Seluruh Pengujian Pintu Air Otomatis 

Menggunakan Fuzzy Logic. 

No 
Kondisi 

Awal 

Perubahan 

Air 

Waktu  

Rata – Rata 

1 8 Lambat 5.8 

2 8 Sedang 15.6 

3 8 Cepat 29.6 

4 9 Lambat 6.6 

5 9 Sedang 17.6 

6 9 Cepat 32.6 

7 10 Lambat 8.8 

8 10 Sedang 21.6 

9 10 Cepat 35.8 

 

Pada tabel 4.11 adalah hasil rangkuman dari seluruh pengujian yang telah 

dilakukan pada pintu air otomatis menggunakan Fuzzy Logic. Pengambilan hasil 

rangkuman dilakukan dengan menggabungkan berapa hasil pengujian guna 

mempermudah melihat hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Dari rangkuman 

pengujian pintu air otomatis menggunakan metode Fuzzy Logic pada tabel 4.10 

dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat air menjadi normal 

yaitu berbeda-beda menyesuaikan kondisi awal dan perubahan ketinggian air. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil dari pengujian pada sistem pintu air otomatis menggunakan metode 

Fuzzy Logic pada Tugas Akhir ini terdapat kesimpulan dari penulis diantaranya: 

1. Pada pengujian sistem kontrol berhasil dilakukan dengan menggunakan 

arduino uno sebagai mikrokontrolernya, sensor ultrasonic HC-SR04 sebagai 

pengukur ketinggian, perubahan dan ketinggian pintu air, dan motor DC 

sebagai penggerak dari pintu air. 

2. Pengujian sistem pintu air otomatis berbasis fuzzy logic bertujuan untuk 

mempertahankan ketinggian air dalam kondisi stabil yaitu 5 cm. Pengujian 

pada sistem otomasi mendapat rentan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan 

perubahan air, untuk pengujiannya dilakukan sebanyak sembilan kali sesuai 

dengan perubahan air dan kondisi awal ketinggian air.  

 

5.2 Saran 

Hasil dari pengujian pada sistem pintu air otomatis menggunakan metode 

Fuzzy Logic pada Tugas Akhir ini terdapat saran dari penulis diantaranya: 

1. Pembuatan sistem IoT bertujuan untuk memantau dari jarak jauh. 

2. Pembuatan sistem pintu air otomatis menggunakan metode fuzzy yang lebih 

baik. 
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