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BAB III 

KONSEP PERANCANGAN 

Perancangan Automatic MouseTrap (Perangkap Tikus Otomatis) 

menggunakan Sensor Proximity berbasis Arduino Uno disusun dengan metode 

Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development, menurut (Sujadi, 

2003), “menyatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah suatu 

proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan.” 

Perancangan alat ini bertujuan untuk menangkap tikus secara otomatis yang 

menggunakan sensor proximity dan penyetrum 220 volt kemudian dikendalikan 

oleh arduino uno yang membutuhkan beberapa langkah untuk merancang sistem 

ini yaitu diperlukan kebutuhan komponen, membuat rancangan desain alat, 

membuat pemprograman dan tahap terakhir melakukan pengujian alat sehingga 

didapatkan hasil alat dengan kinerja yang akurat sesuai alat yang telah dibuat.  

A. Identifikasi Kebutuhan 

 

Gambar 19. Blok Diagram Sistem. 
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Analisis kebutuhan adalah langkah pertama proses pembuatan alat setelah 

munculnya ide / gagasan. Berdasarkan Gambar diatas pada blok diagram di atas 

untuk merealisasikan pembuatan proyek akhir automatic mousetrap (perangkap 

tikus otomatis) menggunakan sensor proximity berbasis arduino uno ini maka 

dibutuhkan beberapa kebutuhan komponen diantaranya:  

1. Hardware 

a. Arduino Uno ATmega328 

b. Sensor Proximity 

c. Relay 

d. Buzzer 220V AC 

e. Solar Cell 

f. Solar Charger  

g. Accu 

h. Inverter 360 watt 

i. Besi penyetrum 

2. Software 

1. Aplikasi Arduino IDE sebagai media pemrogram kontroler arduino. 

B. Analisis Kebutuhan 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan di atas, maka diperoleh beberapa 

analisis kebutuhan terhadap alat yang akan dirancang diantaranya sebagai berikut: 
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1. Hardware 

a. Arduino Uno 

Pada bagian proses, alat ini membutuhkan komponen yang dapat 

mengolah data dari masukan yang akan dikirim ke bagian keluaran. Pada 

bagian proses, Arduino uno digunakan sebagai pengendali utama yang akan 

melakukan pemrosesan data dan keputusan pengendali sistem data. Arduino 

uno dipilih sebagai pengendali utama karena memiliki 14 buah pin digital 

yang dapat digunakan untuk jalur input maupun output yang sifatnya dapat di 

program ulang (Programable). 

b. Sensor Proximity 

Sensor Proximity yang diguanakan adalah jenis inductive (sensing 

dengan metal), dengan fungsi untuk mendeteksi adanya tikus yang masuk ke 

dalam perangkap. Jarak sesifitas anatar sensor ke metal 1 – 10 mm. 

c. Module Relay 2 Channel 

Module Relay 2 Channel dengan fungsi untuk menghubungkan 

tegangan tinggi perangkap tegangan tinggi, yang akan mengaktifkan dan 

mengnon-aktifkan arus tegangan tinggi. 

d. Buzzer 220VAC 

Buzzer mengeluarkan suara ketika tegangan tinggi aktif (tikus 

terperangkap), hal ini untuk mengetahui bahwa ada tikus yang terperangkap. 

e. Solar Cell 

Solar Cell digunakan sebagai sumber daya energy, solar cell yang 

digunakan meiliki daya produksi 10wp (Watt peak adalah satuan daya 
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produksi tertinggi yang dapat dihasilakan oleh panel surya per satuan waktu) 

sudah dapat memenuhi kebutuhan sumber daya. 

f. Solar Charger 

Charger (Pengisi accu), sebagai jembatan menuju energy listrik 12 

volt dc menuju battery (accu) untuk disimpan atau alat pengisian ke battery. 

g. Battery (accu) 

Battery (accu) berfungsi untuk menyimpan energy listrik 12 volt dc 

dan juga berfungsi sebagai stabilizer, supaya tegangan penuh dan stabil, 

berfungsi sebagai power supply untuk power supply sensor, blok proses 

(Arduino Uno), coil relay dan buzzer. 

h. Inverter 360 watt 

Inverter berfungsi untuk mengubah energi listrik 12 volt dc ke 220 

volt ac power supply 220 volt ac untuk tegangan tinggi penyetrum (perangkap 

tegangan tinggi 220 volt ac) dengan fungsi untuk menyetrum dan membunuh 

tikus yang telah terperangkap. 

i. Besi Penyetrum 

Besi penyetrum (perangkap tegangan tinggi 220 volt ac) dengan 

fungsi untuk menyetrum dan membunuh tikus yang telah terperangkap. 

2. Software 

Aplikasi Arduino IDE sebagai media pemrogram kontroler arduino 

uno sebagai media menerima masukan dari sensor proximity inductive 

diproses oleh mikrokontroler, dikeluarkan melalui sinyal ke relay dan contact 

relay menghubungkan tegangan tinggi 220 vac sebagai penyetrum tikus. 
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Kebutuhan komponen baik komponen utama maupun komponen 

penunjang dapat dilihat pada tabel 6: 

a. Alat dan Bahan 

Tabel 3. Identifikasi Kebutuhan Perancangan Elektronik  

No Rangkaian Komponen Spesifikasi 

1 Catu daya Solar Cell 

12V 

- Tegangan input 12V 

- PUL-10-P36 

2 Catu daya Charger - Float Charge: 13,8 V 

- Rated Voltage : 12V 

- Charge Disconnect : 11.2V 

- Charge Reconnect : 13 V 

- Equalization Voltage : 14.2 

V (PWM) 

- 5VDC USB port output at 

3A 

3 Catu daya Baterai 12V 

 

- Tegangan input 12V 

- Arus output 3A 

4 Inverter Perubah 

tegangan DC 

ke AC 

- Power input 12 vac 

- Output 220 vac 

- Kapasitas 360 watt  

5 System 

Minimum  

Arduino  Arduino uno 

Converter 

RS232-TTL 

- Input 12 vac 

- Output 220 vac 

- Kapasitas 260 watt 

6 Input  Sensor 

proximity 

inductive 

- Power 5-12 vdc 

- PNP 

- Inductive 

7 Output  Relay  

Tegangan 

tinggi 220 

vac 

- Module Relay 2 Channel 

- Coil 5- 12 vdc 

- Load 2 normaly open … 

ampere/220 vac 

Metal 

penyetrum 

220 vac 

- Besi penghantar listrik 

10 mm x 100 mm 2 pcs 

- Tegangan 220 vac 

Buzzer - Suara 

- Power 220 volt AC 
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Tabel 4. Komponen Perangkap Tikus Otomatis 

No. Nama Jumlah 

Komponen Utama  

1 Sensor Proximity 1 buah 

2 Arduino Uno 1 set 

3 Module Relay 1 set 

4 Plat Penyetrum 1 set 

5 Buzzer  1 buah 

6 Solar Cell 1 buah 

7 Charger Accu 1 buah 

8 Accu 1 buah 

9 Inverter 1 buah 

10 Bok Perangkap 1 buah 

Alat Bantu  

1 Multimeter 1 buah 

2 Komputer 1 buah 

3 Mesin Bor 1 set 

4 Solder 1 buah 

5 Kabel Jumper Secukupnya 

6 Packing 1 set 

7 Mur dan Baut 2 set 

8 Obeng 1 set 

9 Cutter 1 buah 

10 Gunting 1 buah 

11 Isolasi 1 roll 

12 Pengikat kabel (insulock) 1 set 

b. Jadwal Kegiatan 

Tabel 5. Jadwal Pengerjaan Alat 

No Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2 
2 3 4 

1 Pencarian Ide              

2 Pengumpulan Informasi dan Materi              

3 Persiapan Material              

4 Perancangan Alat             

5 Uji Coba Alat             

6 Pembuatan Laporan              

7 Ujian             
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C. Blok Diagram Sistem 

Berikut ini adalah gambar blok diagram dari system kerja alat “automatic 

mousetrap (perangkap tikus otomatis) menggunakan sensor proximity berbasis 

arduino uno”. 

 

Gambar 20. Blok Diagram Alat 

Dapat dilihat pada Gambar 20 yaitu proses kinerja yang dilakukan pada blok 

diagram rangkaian sistem keseluruhan yang diimplementasikan pada pembuatan 

alat automatic mousetrap (perangkap tikus otomatis) menggunakan sensor 

proximity berbasis arduino uno yang meliputi blok masukan, blok proses, blok 

keluaran yaitu:  
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1. Blok masukan 

Pada bagian ini sensor proximity sebagai masukan untuk mengendalikan 

sistem perangkap tikus otomatis. Sinyal yang diterima oleh sensor akan 

diproses melalui inputan akan dikirim ke arduino untuk diproses selanjutnya. 

2. Blok proses 

Masukan dari sensor tadi selanjutnya diproses oleh arduino untuk 

pengendalian sesuai dengan program. Arduino akan mengirim data ke control 

relay untuk mengaktifkan tegangan 220 vac untuk menyengat / menyetrum 

tikus dan mengaktifkan buzzer. 

3. Blok keluaran 

Pada bagian keluaran ini adalah control relay tegangan 220 vac untuk 

untuk menyetrum tikus dan buzzer suara sebagai peringatan bahwa ada tikus 

yang terperangkap atau kena setrum. 

D. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem automatic mousetrap (perangkap tikus otomatis) 

menggunakan sensor proximity berbasis arduino uno dapat dilihat pada 

perancangan hardware dan software sebagai berikut: 

1. Hardware 

Pada tugas akhir ini dibutuhkan tata letak perancangan perangkat mekanik 

perangkap tikus otomatis dan sketsa pengontrolan sebagai berikut: 

a) Perancangan Mekanik 

Perancangan mekanik pada bagian hardware memiliki konsep 

perancangan dengan 2 rincian, diantaranya: 
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1) Perancangan Frame Alat 

Dalam pengerjaan proyek akhir ini, frame yang digunakan 

sebagai tempat peletakan alat dan seluruh komponen pendukung akan 

menggunakan bahan besi yang didesain sedemikian rupa, alasan 

pemilihan bahan besi adalah karena agar daya tahan penompang lebih 

kuat. Oleh sebab itu digunakan besi sebagai bahan utama pembuatan 

frame. 

Frame pada tugas akhir ini berupa besi yang disusun sedemikian 

rupa sehingga semua komponen pada alat ini bisa diletakan pada 

posisinya. Pada proyek ini penulis mendesain frame yang memiliki 

tujuan sebagai tempat untuk meletakan solar cell, solar charger control, 

accu, alat perangkap tikus otomatis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Frame Alat 

 

 

  



10 
 

2) Perancangan Perangkap Tikus Otomatis 

Desain perangkap tikus otomatis merupakan salah satu bagian 

penting untuk menunjang kinerja alat ini, karena ketika desain proses 

perangkap tikus otomatis tidak bisa dibuat maka proses perangkap tikus 

tidak akan bisa terjadi dengan apa yang diinginkan dan kurang berjalan 

dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi 

pada perancangan proses perangkap tikus otomatis, supaya dapat 

berproses dengan kinerja baik dan benar sesuai yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Desain Perangkap Tikus Otomatis 

Alat pada perancangan proses perangkap tikus otomatis ini box 

nya dibuat menggunakan bahan utama aklirik dengan ukuran 380 mm x 

250 mm x 25 mm dan tinggi penyangga 700 mm, alat ini menggunakan 

mikrokontroler yang bekerja pada tegangan 5-12 Volt DC, pada alat ini 

terdapat saklar On/Off untuk menghidupkan dan mematikan alat, terdapat 

sensor untuk mengaktifkan tegangan tinggi terdapat saklar untuk 
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menghidupkan dan mematikan icharger, terdapat saklar untuk On/Off 

dan terdapat plat aluminium untuk menyetrum tikus. 

3) Perancangan Elektronik 

 

Gambar 23. Skema Rangkaian Keseluruhan 

Gambar 23 merupakan gambar rangkaian secara keseluruhan 

yang berupa konfigurasi komponen terhadap arduino uno. Pada pin A0 

disambungkan ke sensor proximity. Pin 2,3 disambungkan ke input relay. 

Pin buzzer disambungkan ke output relay dan plat tegangan 220V. Pin 

solar cell disambungkan ke solar charger. Pin solar charger 

disambungkan ke baterai (accu). Pin baterai (accu) disambungkan ke 

inverter kemudian dipecahkan tegangan AC dan DC.  
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2. Software 

a. Software arduino IDE 

Pada bagian perancangan software untuk pemrograman 

mikrokontroller dengan menggunakan bantuan software Arduino IDE. 

Pemrogram arduino IDE ini menggunakan bahasa pemrograman C. Listing 

program arduino dikenal dengan istilah sketch. Setiap sketch mempunyai 2 

buah arti yang penting yaitu “void setup() {}” dan “void loop() {}”. 

Pembuatan pemrograman arduino sendiri diawali dengan menginisialisasi 

pin-pin mana saha yang akan digunakan oleh system, dan berikut merupakan 

potongan dari program yang digunakan. 

 

Gambar 24. Inisialisasi Pin Pada Program Arduino IDE 
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b. Diagram alur (Flowchart) 

Perancangan pada alat ini, dibutuhkan teknik perancangan yang 

mempunyai struktur yang baik. Diagram alur digunakan untuk 

menggambarkan terlebih dahulu apa yang harus dirancang sebelum 

memulai membuat suatu system. Gambar diagram alur (flowchart) dari 

perangkap tikus otomatis dan program aduino uno yang akan dibuat. 

 

Gambar 25. Flowchart Program Perangkap Tikus Otomatis 
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E. Langkah Pembuatan Alat 

Tugas akhir automatic mousetrap (perangkap tikus otomatis) menggunakan 

sensor proximity berbasis arduino uno ini diperlukan beberapa tahapan dalam 

pembuatannya adapun tahapannya sebagai berikut: 

1. Membuat desain miniature perangkap. 

2. Menyiapkan komponen yang akan dibutuhkan. 

3. Menyiapkan alat yang akan digunakan. 

4. Membuat rangkaian Arduino UNO dengan menggunakan project board untuk 

mencobanya. 

5. Membuat listing program menggunakan tools pemrograman arduino IDE. 

6. Memasukan program ke Arduino UNO. 

7. Melakukan pengujian Sensor Proximity dengan Arduino UNO. 

8. Merakit semua komponen rangkaian ke dalam perangkap. 

9. Memasang rangkaian ke dalam perangkap. 

10. Melakukan pengujian alat. 

F. Spesifikasi Alat 

Pada tugas akhir automatic mousetrap (Perangkap Tikus Otomatis) 

menggunakan sensor proximity berbasis arduino uno memiliki spesifikasi sebagai 

berikut:  

1. Sumber tegangan yang digunakan adalah 12VDC dan 220VAC. 

2. Kendali sistem menggunakan Arduino Uno. 

3. Solar cell untuk mengatur pengisian baterai (accu)  

4. Solar charger untuk monitoring temperatur baterai (accu) 
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5. Inverter memiliki input tegangan DC 12V dan output tegangan AC 220V. 

6. Buzzer 220VAC sebagai alarm. 

7. Sebuah baterai (accu) dengan tegangan 12V dengan kapasitas 7.2ah. 

8. Miniatur Perangkap Tikus 

G. Pengujian Alat 

Pengujian alat dilakukan untuk mendapatkan data penelitian dengan 

menggunakan dua langkah uji, yaitu: 

1. Uji Fungsional 

Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menguji setiap alat 

berdasarkan karakteristik dan fungsi masing-masing alat. Tujuan dari 

pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah bagian dari setiap perangkat 

telah bekerja sesuai dengan fungsinya dan keinginan. 

2. Uji Unjuk Kerja 

Pengujian unjuk kerja alat dilakukan dengan cara melihat kinerja dari 

alat yang telah dibuat, dengan cara mengamati rangkain sensor proximity, 

rangkaian mikrokontroller, proses penyetruman 220 volt. 

H. Tabel Uji Alat 

Dalam pembuatan alat proyek akhir ini diperlukan beberapa tabel 

pengujian untuk mengetahui hasil pengujian kinerja alat, yaitu: 

a. Pengujian Sensor Proximity induktif 

Pengujian sensor proximity induktif diperlukan agar dapat mengetahui jarak 

benda metal / logam yang dapat dideteksi oleh sensor proximity. Pengujian 
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dilakukan dengan cara meletakkan metal / logam didepan sensor dengan jarak 

dari mulai 0 sampai 10 mm.  

Tabel. 6. Pengujian Sensor Proximity Induktif 

NO. Jarak (mm) Kondisi Sensor 

1. 0  

2. 1  

3. 2  

4. 3  

5. 4  

6. 5  

7. 6  

8. 7  

9. 8  

10. 9  

11. 10  

 

b. Pengujian Output Tegangan 220 Volt AC 

Tabel 7. Pengujian perangkap tikus otomatis. 

No 

Sensor 

Proximity 

Inductive 

Relay 

Tegangan 

tinggi 220 vac 

(penyetrum) 

Buzzer 
Kondisi 

Tikus 

 1      

2      

 

c. Pengujian Solar Cell 

Tabel 8. Pengujian Solar Cell 

No. Waktu Tegangan Terukur 

1   

2   

3   

4   
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d. Uji Supply Daya 

Pengujian Supply daya yang digunakan 

Tabel 9. Pengujian Suplai Daya Tanpa Beban dan Dengan Beban 

No 

Tanpa Beban   Dengan Beban 

Teori 

(V) 

Terukur 

(V) 

Selisih 

(V) 

Error 

(%) 

Terukur  
Error (%) 

(V) 

1       

2       

3       

 

I. Pengoperasional Alat 

1) Letakkan automatic mousetrap (perangkap tikuss otomatis) pada tanggul 

irigasi, dan tanggul jalan/pematang besar, karena tikus berjalan melalui 

lorong-lorong atau di bagian pinggir sawah. 

2) Perangkap tidak boleh terendam air. 

3) Tempatkan Solar Cell di paparan sinar matahari yang menghadap arah 

utara-selatan atau selatan-utara agar sinar matahari lebih banyak terserap. 

4) Buka cover bagian belakang, dan pasang umpan yang dapat menarik 

perhatian tikus. 

5) Tutup cover box perangkap dan pastikan terkunci. 

6) Hubungkan kabel control dan power supply. 

7) Hidupkan power dan pastikan alat perangkap tikus otomatis sudah aktif. 

8) Ketika tikus masuk perangkap, kemudian pintu / cover terbuka, maka cover 

mengayun dan besi cover tidak mengenai sensor Proximity. 

9) Sensor Proximity aktif dan memberi sinyal input ke kontrol mikrokontroller, 

kemudian diproses, dan dilanjutkan ke output. 
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10) Output menggerakan module relay. 

11) Module relay aktif, dan kontak relay menghubungkan arus tegangan 220 vac 

ke besi perangkap (penyetrum). 

12) Ketika tikus kena besi penyetrum, maka tikus akan mati dan mengaktifkan 

buzzer sebagai alarm. 

13) Kemudian cover tertutup, tegangan penyetrum akan putus.  

14) Tegangan 220 vac akan aktif kembali ketika sensor aktif. 

15) Untuk mengambil tikus yang mati, matikan power supply. 

16) Pakailan sarung tangan, agar tidak terkontaminasi kotoran tikus melaui 

cover box bagian belakang. Untuk menghindari tersengat tegangan 220 vac. 

17) Pasang kembali umpan, dan tutup pintu cover bagian belakang. 

18) Aktifkan perangkap tikus otomatis sesuai urutan dari pertama.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




