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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM  

 

3.1 Perancangan Alat Ukur Tinggi Dan Berat Sapi 

Perancangan alat ukur berat dan tinggi sapi ini meliputi perancangan 

perangkat keras (hardware) dan perancangan perangkat lunak (software). 

Gambar 3.1. dibawah ini adalah digram blok alat ukur berat dan tinggi sapi. 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Blok Sitem  

 

Dari gambar 3.1 blok digram sistem diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut  

Sensor berat terhubung ke HX711 dan HX711 akan terhubung ke arduino mega 

2560, apabila sensor berat menerima tekanan atau beban dari luar, sensor akan 

mengirim data ke HX711 dan HX711 akan megolah data analog ke data digital 

dan mengirim data tersebut ke arduino mega dan arduino mega tersebut akan 

dikirim ke LCD dan smartphone. Dan smartphone akan menampilkan data 

tersebut, begitu pula dengan sensor ultrasonik. 

Apabila sensor berat loadcell menerima tekanan dan sensor ultrasonik 

mendeksi ada objek yang ada di bawahnya maka data dari kedua sensor dapat di 

proses oleh arduino mega. Kemudian arduino mega akan menampilkan kedua 

data di LCD dan smartphone dan juga dapat menyimpannya di data base dan di 

list aplikasi android smartphone. 
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3.2 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

 HX711 adalah perangkat keras  yang digunakan untuk mengkonversi 

data analog ke data digital. HX711 memiliki fungsi dasar dan juga memiliki 

integrasi yang tinggi dan respon yang cepat HX711 memiliki dua buah input 

yaitu SCK dan DT dan memiliki empat buah output A+,A-,B+,B- dan juga 

memiliki dua buah VCC dan dua buah  GND. Gambar 3.2 koneksi arduino mega 

dan HX711 

 

Gambar 3.2 koneksi arduino mega dan HX711  

 Keluaran dari Hx711 adalah berupa arus yang sangat kecil Dan HX711 

langsung dapat digunakan. 

 

3.2.1  koneksi arduino mega dan sensor ultrasonik 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk merubah 

besaran suara(bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja alat ini 

didasarkan pada perinsip daei pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat 

dipakai untuk menafsirkan jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Sensor 

ultrasonik ini memiliki 1 buah VCC,Ground dan juga memiliki 1 buah input 

output. Gambar 3.3. koneksi arduino mega dan sensor ultrasonik. 
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Gambar 3.3. koneksi arduino mega dan sensor ultrasonik. 

 

3.2.2  Koneksi arduino dengan MMC 

Multimedia card adalah tempat untuk kartu memori fungsi dari multi 

media card MMC untuk mengakses data digital yang disimpan di dalam kartu 

memori. MMC sediri mempunyai koneksi pin. 1 buah pin VCC,1 buah GND,1 

buah pin MISO,1 buah pin MOSI,1 buah pin SCK, dan 1 buah pin ss. VCC yang 

di butuhkan MMC ada 3,3- 5VDC. Terlihat pada gambar 3.4. Koneksi arduino 

mega dan MMC 

 

Gambar 3.4. Koneksi arduino mega dangan MMC 
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3.2.3 Koneksi arduino mega dengan Liquid Cristal Display (LCD) 

Liquid Cristal Display (LCD) murupakan alat untuk menampilkan 

karakter data dari sebuah alat masukan seperti mikrokontroller. LCD memiliki 

16 pin dari keseluruhan pin yang ada di LCD. Akan tetapi yang dipakai hanya 

12 pin untuk menampilkan karakter. 1 buah pinGND 0v,1 buah pin VCC 5v,1 

buah pin VEE teggangan kontras LCD,1 buah pin RS resistansi,1buah pin 

R/W1read 0 write1,1 buah pin E eneble clock 1buah pin D4 data bus 4,1 buah 

pin D5 data bus 5,1 buah pin D6 data bus 6,1 buah pin D7 data bus 7. Berikut 

ini adalah koneksi arduino dengan Liquid Cristal Display (LCD) 

 

3.5.Koneksi arduino mega dengan Liquid Cristal Display (LCD) 

 

3.2.4 Koneksi arduino dengan bluetooth HC-05 

HC-05 adalah sebuah alat yang mampu mengirim data secara 

wireless(nirkabel). HC-05 memiliki 6 pin. 1buah pin KEY,1 buah pin VCC,1 

buah pin GND,1 buah pin TXD, 1 buah pin RXD, dan 1 buah pin state tetapi 

yang di pakai hanya 4 buah pin. Yang nantinya akan di hubungkan dengan 

arduino terlihat seperti pada Gambar 3.6. 
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3.6.Koneksi Arduino Dengan Bluetooth Hc-05 

3.3. Pemrograman Pada Arduino  

Perancangan pemrograman pada arduino berfungsi untuk mengelolah 

data analog ke digital dan mampu menampilkan data hasil pengukuran pada 

LCD dan juga dapat berkomunikasi  dengan aplikasi android, dengan 

komunikasi serial Bluetooth. 

Perangkat keras arduino dapat diprogram mengunakan aplikasi arduino 

IDE dan juga codebender. Isi program meliputi pengaturan baudrate,parsing 

data, pin serial bluetooth dan pemrograman data dari arduino ke aplikasi android 

dapat berjalan sesuai yang diinginkan. 
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3.3.1 Diagram alir pemrograman baca berat 

 

Gambar 3.7.Program diagram alir baca berat. 

 

Dari gambar 3.3 diagram alir dapat di jelaskan sebagai berikut. Pertama 

mulai program berjalan ke setting I/O loadcell setelah selesai setting I/O. 

program berjalan menuju ke nilai berat terbaca setelah nilai berat terbaca 

program jalan menuju ke kalibrasi berat setelah kalibrasi selesai program 

menuju ke sesuai, kalau "tidak" program kembali lagi ke kalibrasi berat. kalau 

"ya" program langsung menampikan berat sapi ke LCD. 
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3.3.2  Diagram Alir Pemrograman Baca Tinggi 

 

Gambar 3.8.Program Diagram Alir Baca Tinggi. 

 

Dari gambar 3.8 diagram alir dapat di jelaskan sebagai berikut. Pertama 

mulai program berjalan ke setting I/O ultrasoniksetelah selesai setting I/O. 

program berjalan menuju ke setting nilai kalibrasi setelah setting kalibrasi selesi  

program jalan menuju ke kalibrasi tingi setelah kalibrasi tinggi selesai program 

menuju ke sesuai, kalau "tidak" program kembali lagi ke kalibrasi tinggi. kalau 

"ya" program langsung menampikan tinggi sapi ke LCD. 
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3.3.3 Diagram Alir Program Simpan Berat Dan Tinggi Simpan ke MMC  

 

Gambar 3.9.Program Diagram Alir Simpan Berat Dan Tinggi Ke MMC 

 

Dari gambar 3.9 diagram alir simpan berat dan tinggi sapi ke MMC dapat 

di jelaskan sebagai berikut. Pertama mulai program berjalan menuju ke setting 

I/O MMC, setelah selesai setting MMC program berjalan menuju baca tinggi 

setelah selesai baca tinggi, program masuk ke baca berat setelah selesai 

membaca berat, program menuju ke tampilkan simpan data setelah di tampilkan 
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simpan data di lcd program selesai. Dan data tinggi dan berat sudah tersimpan 

ke MMC yang didalamnya sudah terdapat memori SDcard. 

 

3.3.4 Diagram Alir Program Kirim Data Ke Smartphone 

 

Gambar 3.10.Program Diagram Alir Kirim Data Ke Smartphone. 

 

Dari Gambar 3.10 program diagram alir kirim data ke smartphone dapat di 

jelaskan sebagai berikut. Yang pertama mulai program menuju ke setting HX7 

setting ultrasonik dan setting mmc, setelah program menyetting ke tiga 

komponen tersebut. Barulah program membaca tinggi setelah selesai membaca 

tinggi lalu kemudian program membaca berat setelah selesai membaca berat dan 
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tinggi barulah program mengirim data ke smartphone mengunakan komunikasi 

serial bluetooth, dan kemudian program menyimpan data tinggi dan berat ke 

MMC program selesai 

3.3.5 Program Utama  
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Gambar 3.11.Diagram Alir Program Utama  

 

 Dari Gambar 3.11. diagram alir program utama dapat di jelaskan sebagai 

berikut. Pertama mulai program berjalan masuk ke loading. Loading ini di 

maksudkan untuk mempersiapkan semua sensor dan mengkalibrasikan sensor. 

delay selama 2000ms atau 2 detik. setelah selesai mempersiapkan sensor dan 

mengkalibrasi sensor program mengecek kembali apakah memori sd cart sudah 

dimasukan atau blum kalau belum/ "tidak" program akan menampikan di LCD 

memori gagal di masukan dan program kembali lagi ke masukan memori delai 

selama 1000 ms atau 1 detik. Kalau "ya" program akan masuk ke memori 

berhasil di masukan dan akan di tampilkan ke LCD delai selama 1000ms atau 1 

derik. setelah berhasil di masukan memori program langsung menampilkan berat 

dan tinggi di LCD, setelah di tampilkan program mengirim data berat dan tinggi 

ke android smartphone delay selama 2 detik lalu kemudian program menyimpan 

data tinggi dan berat ke MMC yang didalam sudah ada momori SDcard dan  

program selesai. 

 

3.4. Perancangan Perangkat Lunak (software) 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini ialah mengunakan 

software eclipse IDE (Integrated Devlopment Environment) untuk 

mengembangkan perangkat lunak ini, dan dapat dijalankan di semua platform 

(platform - independent). Jadi dengan software eclipse kita dapat membuat 

sebuah program atau aplikasi android, dan kita bisa membuat program- program 

lainnya semisal berplatfrom java atau yang lainnya. Gambar 3.8 dibawah ini 

adalah diagram alir desain aplikasi android di eclipse. 
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Gambar 3.12 Diagram Alir Desain Aplikasi Andoid di Eclipse 

 

Dari gambar 3.12 Diagram alir desain aplikasi android di eclipse di atas 

dapat dijelaskan. Mulai program berjalan menunju ke tulis dan simpan nama 

sapi di list sapi lalu masuk ke tampilan pada list dan kemudian masuk ke pilih 

nama sapi. Di pilih nama sapi ini dibagi atau di pecah menjadi tiga bagian utama 

yaitu ada ubah nama, hitung dan hapus. Kalau peneliti memilih hapus peneliti 

tinggal menekan tombol yang ada di smartphone android nanti ada pop up yang 

akan muncul di lcd smartphone ada dua pilihan "ya" atau "tidak". Kalau peneliti 

memilih "ya" maka nama yang di list akan terhapus dari list aplikasi kalau 

peneliti memilih "tidak" maka program akan kembali ke list aplikasi. 

Kalau peneliti memilih hitung maka aplikasi akan meminta 

menghidupkan bluetooth yang ada di smartphone android untuk di hubungkan 

ke bluetooth arduino. Setelah berhasil dihubungkan antara aplikasi smartphone 

android yang peneliti buat dan bluetooth yang ada di arduino maka setelah itu 

aplikasi akan menampilkan tinggi sapi, berat sapi dan tombol simpan di 

smartphone android setelah mendapatkan data dari arduino melalui komunikasi 

serial bluetooth. Kemudian disimpan dengan cara menekan tombol simpan yang 

ada di android smartphone  program selesai. 

Kalau peneliti mau mengubah nama. Peneliti akan menekan tombol ubah 

nama maka akan muncul pop up ubah nama sapi yang mau di ubah setelah 

selesai mengubah nama sapi tekan tombol oke dan secara otomatis nama yang  

peneliti ubah tadi akan berubah dan kembali ke tampilan pada list sapi


