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BAB III 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Proses penelitian perancangan dan implementasi kendali fuzzy logic dengan metode 

Sugeno pada produk MIRACLE ini akan dilakukan dalam 6 tahapan sebelum 

sistem dinyatakan sesuai dengan harapan. Adapun metodologi yang digunakan 

pada penelitian ini seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metode Penelitian 

Pada tahap awal penelitian, penulis mengumpulkan data-data permasalahan yang 

terjadi di masjid terkait ketersediaan air bersih. Kemudian penulis akan 
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merumuskan masalah tersebut dan bagaimana cara pemecahan masalah yang 

mungkin bisa diimplementasikan. 

Pada tahap selanjutnya hal yang penulis lakukan adalah menganalisis terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian. Setelah itu penulis 

dapat langsung menentukan spesifikasi produk yang dibutuhkan untuk 

memecahkan permasalahan  tersebut dan melakukan  perancangan  sistem yang 

sesuai dengan spesifikasi produk. 

Setelah melakukan perancangan, tahapan kelima adalah implementasi sistem sesuai 

dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya tahap terakhir adalah 

melakukan pengujian seluruh komponen dan fungsionalitas sistem sesuai dengan 

metode pengujian yang digunakan. Jika, sistem sudah sesuai dengan spesifikasi 

yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah maka dapat disimpulkan sistem 

sudah dapat digunakan, namun jika sistem belum memenuhi spesifikasi maka 

proses penelitian dapat diulang kembali mulai dari studi literatur penelitian-

penelitian terkait dan sebagainya agar sistem dapat sesuai dengan spesifikasi 

3.2 Perancangan dan Implementasi Alat 

3.2.1 Perancangan Sistem 

Sebelum melakukan implementasi alat, penulis melakukan perancangan sistem 

terlebih dahulu, terkhusus diagram blok sistem akuisisi data seperti dibawah ini. 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem MIRACLE 
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Pada Gambar 3.2 dapat diamati bahwa terdapat kelompok khusus dalam blok 

merah, dimana komponen tersebut merupakan komponen utama dalam subsistem 

akuisisi data. Masukan dari sensor-sensor yang digunakan kemudian akan diolah 

oleh mikrokontroler dalam bentuk proses perhitungan fuzzy logic untuk 

menentukan aksi yang harus dilakukan oleh sistem berdasarkan autran yang 

diimplementasikan. Flowchart cara kerja fuzzy logic dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Fuzzy Logic MIRACLE 

Pada Gambar 3.3 dapat diamati bahwa masukan fuzzy logic pada produk ini 

merupakan debit air dan waktu sholat, kemudian nilai tersebut akan dilakukan 

proses perhitungan fuzzyfikasi, inference rule, dan defuzzyfikasi. Setelah itu akan 

membandingkan dengan aturan yang berlaku pada sistem untuk menentukan aksi 

lanjutan yang harus dilakukan. 
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3.2.2 Perancangan Water Level Indicator 

Sensor level air sangat dibutuhkan pada produk ini untuk mengukur ketinggian 

atau level air pada tangki dan juga sebagai fitur tambahan pengukuran total suplai 

air yang masuk ke dalam tangki. Sensor terdiri dari dua buah IC ULN2003A 16 

pin. Titik level atau set point yang dapat diukur oleh sistem adalah 10 buah 

dengan interval masing-masing level sebesar 10%. IC akan  diimplementasikan 

pada board utama sistem, sementara sensor konduktornya akan berada di sisi 

tangki dalam. Tabel 3.1 menunjukan konfigurasi pin pada sensor dan Gambar 3.4 

merupakan hasil implementasi pada water level indicator. 

Tabel 3.1 Pin Planner Arduino Mega 2560 dengan Water Level Indicator 

Arduino Mega 2560 Water Level Indicator 

Pin D25 1 (IC A) 

Pin D27 2 (IC A) 

Pin D29 3 (IC A) 

Pin D31 4 (IC A) 

Pin D33 5 (IC A) 

Pin D35 6 (IC A) 

Pin D37 7 (IC A) 

Pin D39 1 (IC B) 

Pin D41 2 (IC B) 

Pin D43 3 (IC B) 

Pin 5V 15 (IC A & IC B) 

Pin Gnd 7 (IC A & IC B) 
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Gambar 3.4 Implementasi Water Level Indicator 

Selain digunakan sebagai pengukuran level air pada tangki, sensor ini juga 

dimanfaatkan sebagai metode pengukuran total suplai air yang masuk ke dalam 

tangki dalam satu hari. Tanpa menggunakan sensor tambahan penulis melakukan 

konfigurasi persamaan dimana, jika pompa dihidupkan sistem akan melakukan 

pengukuran level terakhir air di dalam tangki dan setelah pompa mati maka sistem 

akan melakukan kalkulasi antara level awal dan level saat ini yang kemudian akan 

dikonversikan dalam satuan liter. 

3.2.3 Perancangan Water Flow Sensor 

Sensor kedua dalam sistem ini adalah water flow sensor. Sensor ini akan 

dimanfaatkan sebagai metode pengukuran debit air terkini dan total penggunaan  

air yang keluar dari tangki. Sensor akan diimplementasikan di pipa outlet atau 

keluaran dari tangki utama. Konfigurasi pin pada sensor ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.2, sedangkan hasil impelementasi sensor dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Tabel 3.2 Pin Planner Arduino Mega 2560 dengan Water Flow Sensor 

Arduino Mega 2560 Kabel Water Level Indicator 

Pin D43 Kuning 

Pin 5V Merah 

Pin Gnd Hitam 
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3.2.4 Perancangan RTC DS3231 

Sensor ketiga yang digunakan dalam sistem akuisisi data MIRACLE adalah RTC 

DS3231. Modul ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan counting waktu 

dan sistem penjadwalan waktu sholat dengan metode koordinat suatu wilayah 

[12]. Pada penelitian ini penulis menggunakan koordinat ITERA sebagai acuan 

jadwal waktu sholat dengan koordinat Latitude : -5.3589 dan Longitude : 

105.3049. Konfigurasi pin RTC dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Pin Planner Arduino Mega 2560 dengan RTC DS3231 

Arduino Mega 2560 RTC DS3231 

Pin SDA SDA 

Pin SCL SCL 

Pin 5V VCC 

Pin GND GND 

 

3.2.5 Perancangan Kendali Fuzzy Logic 

Perancangan sistem akuisisi data yang terakhir adalah kendali fuzzy logic dengan 

metode Sugeno. Fuzzy logic pada sistem MIRACLE menggunakan dua masukan 

dari dua sensor yang berbeda yaitu, debit air terkini yang keluar dari tangki dan 

perbandingan jarak waktu sholat terdekat dengan waktu terkini. Fungsi derajat 

keanggotaan dari dua masukan dan rule base yang ditetapkan pada sistem 

MIRACLE dapat dilihat dibawah ini. 

 

Gambar 3.5 Derajat Keanggotaan Fuzzy Logic Debit Air 
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Gambar 3.6 Derajat Keanggotaan Fuzzy Logic Waktu Sholat 

Tabel 3.4 Rule Base Fuzzy Logic MIRACLE 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑆ℎ𝑜𝑙𝑎𝑡
 Kecil Sedang Besar 

Jauh Low Normal Labor 

Sedang Low Normal Labor 

Dekat Normal Labor Labor 

Pada Gambar 3.5 menunjukan derajat keanggotaan untuk debit air dimana terdiri 

dari tiga nilai debit yaitu, 2.2, 3.5, dan 4.8 L/m, sedangkan pada Gambar 3.6 

derajat keanggotaan waktu sholat juga memiliki tiga nilai yaitu, 50, 70, dan 90 

sebelum sholat. Kemudian latar belakang dari penentuan rule base pada Tabel 

3.4 adalah kondisi khusus padat jamaah terkhusus diluar jam sholat 5 waktu, 

seperti Hari Raya, maupun kegiatan lainnya, sehingga sistem MIRACLE 

diharapkan dapat menyesuaikan penggunaan air dengan kapan air didalam tangki 

harus ditambah. Berdasarkan tiga output sistem yang ditetapkan mode sistem  low 

akan mulai menghidupkan pompa saat level air berada pada posisi 30%, mode  

normal saat level air 50%, dan labor saat level air 70%. 

3.2.6 Perancangan Box Packaging 

Box Packaging merupakan sebuah box yang dikhususkan sebagai wadah 

implementasi bagi beberapa sensor maupun modul yang digunakan pada produk 

ini. Pada subsistem akuisisi data modul yang akan diimplementasikan dalam box 

packaging adalah RTC DS3231 dan IC water level indicator, sedangkan water 

flow sensor akan diimpelementasikan di pipa keluaran tangki. Gambar 3.7 dan 
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Gambar 3.8 menunjukan implementasi seluruh komponen pada box packaging 

tampak dalam dan tampak luar. 

 

Gambar 3.7 Box Packaging MIRACLE Tampak Dalam 

 

Gambar 3.8 Box Packaging MIRACLE Tampak Luar 

3.3 Prosedur Pengujian 

Pada penelitian ini terdapat dua pengujian yang dilakukan, yaitu sistem akuisisi data 

akurasi sensor, dan kendali fuzzy logic. 

3.2.1 Akurasi sensor 

Uji akurasi sensor dilakukan dengan melakukan pengukuran pada beberapa data 

sampel acak maupun terstruktur. Prosedur pengujian sensor  akuisisi data dapat 

dilihat pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Prosedur Pengujian Akurasi Sensor 

Pengujian Prosedur 

Water Level 

Indicator 

1. Siapkan air pada tangki dengan level maksimal. 

2. Hubungkan konduktor dengan terminal IC 

ULN2003A 

3. Catat data hasil pembacaan sensor terhadap nilai 

level air dan bandingkan dengan pengukuran level 

air manual didalam  tangki. 

4. Lakukan pengujian pada seluruh set point sensor. 

Water Flow Sensor 

1. Siapkan air pada tangki pada level terntu. 

2. Siapkan gelas ukur sebagai alat pengukuran secara 

manual. 

3. Lakukan pengujian pada beberapa sampel acak. 

4. Bandingkan hasil pengukuran sensor dengan gelas 

ukur. 

RTC DS3231 

1. Konfigurasi RTC dengan waktu terkini. 

2. Lakukan pengujian perbandingan counting waktu 

pada sensor dengan waktu nyata. 

3. Lakukan pengujian perbandingan jadwal waktu 

sholat pada sensor dengan jadwal waktu sholat yang 

sudah ditetapkan oleh lembaga terkait. 

3.2.2 Kendali Fuzzy Logic 

Pengujian kendali fuzzy logic pada sistem MIRACLE akan dilakukan 

menggunakan metode gray box testing dengan prosedur pengujian secara 

terstruktur seperti pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Prosedur Pengujian Kendali Fuzzy Logic 

Pengujian Prosedur 

Kendali Fuzzy 

Logic 

1. Lakukan pengamatan pada program fuzzy logic bait 

per bait untuk menentukan apakah program telah 

sesuai. 

2. Lakukan pengujian dalam jarak waktu sholat yang 

sama namun dengan debit air yang berbeda secara 

acak. 

3. Catat hasil keluaran mode sistem yang dieksekusi 

oleh sistem fuzzy logic. 

4. Bandingkan hasil keluaran sistem dengan teori 

perhitungan metode Sugeno. 


