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BAB III 

KONSEP RANCANGAN 

 

 Konsep rancangan proyek akhir yang berjudul “Alat Uji Kelayakan 

Speedometer Berbasis Arduino Mega dengan User Interface Smartphone Android” 

mengacu pada buku Pedoman Tugas Akhir UNY. Pada bab ini terdapat penjelasan 

utama tentang identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, perancangan, peralatan 

yang digunakan untuk melakukan perancangan, implementasi, dan rencana 

pengujian. Berikut pengembangan isi bab utama: 

A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 

 Pada pengerjaan proyek akhir ini, terdapat beberapa kebutuhan untuk 

menunjang pengerjaannya yang dibagi menjadi hardware dan software : 

1. Hardware 

 Bagian hardware dibagi menjadi 2 bagian, yaitu  perancangan mekanik dan 

perancangan elektronik sebagai berikut : 

a. Perancangan Mekanik 

1) Frame Alat: besi siku lubang, mur dan baut 

2) Boks Alat: Akrilik Susu, Spacer, Mur dan Baut,dan Lem G 

3) Piringan encoder: Akrilik Susu  

4) As: Besi  

b. Perancangan Elektronik 

1) Power Supply 

1) Display Seven Segment
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2) Sensor Optocoupler 

3) Bluetooth 

4) PCB 

5) Resistor 

6) LED 

7) Button  

8) Switch On/Off 

9) Pin Header 

10) Kabel  

2. Software 

a. Pemrograman Mikrokontroler 

b. MIT App Inventor 

c. Database Firebase 

 

B. ANALISIS KEBUTUHAN 

 Berdasarkan identifikasi kebutuhan diatas maka dapat diperoleh beberapa 

analisis kebutuhan pada hardware maupun software yang digunakan untuk 

menunjang pembuatan alat, diantaranya yaitu: 

1. Hardware 

a. Perancangan Mekanik 

1) Frame Alat 

Alat yang digunakan sebagai kaki boks alat proyek akhir. Frame alat 

terdiri dari:  
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a) Besi yang dipakai adalah besi siku lubang yaitu sebagai bahan dasar 

pembuatan rangka alat. 

b) Mur dan baut berfungsi sebagai penyatu antara besi siku.  

2) Boks Alat 

Boks alat berfungsi untuk mengemas komponen elektronik proyek 

akhir.Boks alat terdiri dari:  

a) Akrilik susu yang digunakan adalah akrilik yang mempunyai 

ketebalan 3mm sebagai bahan dasar pembuatan boks alat. 

b) Spacer berfungsi untuk memberi jarak pembautan antara komponen 

dengan boks ataupun dengan komponen lain. 

c) Mur dan baut dipakai untuk menyatukan komponen dengan boks. 

d) Lem G untuk merekatkan bagian-bagian sisi boks. 

3) Piringan Encoder 

Piringan encoder digunakan untuk pembacaan kecepatan melalui sensor. 

4) As Besi 

As besi berfungsi untuk menghubungkan roler dengan piringan encoder. 

b. Elektronik 

Perancangan elektronik disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan diatas :  

1) Power Supply 

Power Supply dibutuhkan untuk memberikan catudaya ke rangkaian 

elektronik alat. Pada alat proyek akhir ini membutuhkan suplai tegangan 10-

12 Vdc. 

2) Display Seven Segment 
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Display berupa seven segment untuk memudahkan petugas dilorong 

pengujian membandingkan hasil speedometer kendaraan dengan alat uji. 

3) Sensor Optocoupler 

Kecepatan pada kendaraan dibaca dengan modul sensor optocoupler. 

4) Bluetooth 

Modul bluetooth berfungsi sebagai pengirim data dari alat ke Android 

untuk menyimpan hasil serta data lainnya ke database. 

5) PCB 

Painted Circuit Board (PCB) digunakan untuk menghubungkan 

komponen elektronik. 

6) Resistor 

Resistor digunakan sebagai pengatur dalam membatasi arus yang 

mengalir dalam sauatu rangkaian elektronik. 

7) LED 

LED (Light Emiting Dioda) berfungsi sebagai indikator power alat. 

8) Button 

Button digunakan untuk menghantarkan dan menghambat arus. 

9) Switch 

Switch mempunyai fungsi untuk memutus dan mengantarkan arus. 

10) Pin Header 

Pin Header berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan PCB. 

11) Kabel  

Kabel digunakan untuk menghubungkan komponen dengan PCB. 
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2. Software 

Pembuatan software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemrograman 

mikrokontroler, pemrograman aplikasi Android dan pemrograman database 

Firebase. 

a. Pemrograman Mikrokontroler 

Pemrograman Mikrokontroler yang digunakan adalah software open 

source Arduino IDE yang kompatibel dengan berbagai macam sistem operasi 

seperti Windows, Mac OS, dan Linux. 

b. Pemrograman Aplikasi Android 

Aplikasi Android pada proyek ini dibuat menggunakan bantuan aplikasi 

web App Inventor. Dengan aplikasi ini dibuat tampilan yang lebih menarik, user 

friendly, mudah untuk pembacaan sensor dan form pengisian data kendaraan 

yang diuji.  

c. Pemrograman Database Firebase 

Tempat penyimpanan data diletakkan di Firebase. Firebase 

menyediakan database realtime dan backend sebagai layanan (Backend as a 

Service). Layanan ini menyediakan pengembang aplikasi API yang 

memungkinkan aplikasi data yang  dapat disinkronisasi oleh klien dan disimpan 

di cloud Firebase ini. Firebase menyediakan library untuk berbagai client 

platform yang memungkinkan integrasi dengan Android, iOS, JavaScript, Java, 

Objective-C dan Node aplikasi Js juga disebut sebagai layanan DbaaS 

(Database as a Service) dengan konsep realtime.  
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C. PERANCANGAN PERANGKAT KERAS 

1. Perancangan Mekanik 

 Pada bagian perancangan Mekanik dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Perancangan Frame Alat 

Frame alat menggunakan besi siku dengan panjang kaki 35 cm, tinggi 

frame 100 cm dengan lebar 32 cm. Bahan besi siku dipilih karena bersifat kuat 

dan kokoh untuk menopang boks alat, selain itu juga harganya terjangkau.  

 

Gambar 1. Desain Frame Alat 
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b. Perancangan Boks Alat 

 

Gambar 2. Desain Cutting Box 

 

 

Gambar 3. Desain Boks Alat 

 

Gambar 16 merupakan desain boks alat dengan ukuran panjang 25 cm, 

tinggi, 15 cm dan lebar 10 cm. Boks alat didesain sedemikian rupa agar bisa 

melindungi komponen elektronik dan dengan lubang yang pas untuk 

menampilkan seven segment. Boks ini menggunakan akrilik susu dengan 

ketebalan 3mm yang mudah dibentuk dan lebih menarik. 
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c. Perancangan Piringan Lubang 

Piringan Lubang berfungsi sebagai media pembacaan sensor. Piringan 

ini dibuat menggunakan akrilik susu dengan ketebalan 2mm, berdiameter 25 

mm, dan jumlah lubang yang tidak ditentukan. Terdapat lubang ditengah 

sebagai tempat pemasangan as. Desain piringan lubang dapat dilihat pada 

gambar 17 dibawah ini.  

 

Gambar 4. Desain Piringan Lubang 

 

2. Blok Diagram 

 Rangkain elektronik alat uji speedometer terdiri dari beberapa blok, 

diantaranya yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Blok Diagram Alat Uji Speedometer 



31 
 

 
 

a. Blok bagian Input 

Blok bagian input terdiri dari sensor optocupler dan push button. Sensor 

optocoupler di gunakan untuk mengukur kecepatan putaran motor. Push button 

pertama digunakan untuk mem-pause tampilan kecepatan agar mudah dibaca 

dan di-input ke sistem menggunakan smartphone Android. Push button kedua 

digunakan untuk mereset arduino. 

b. Blok bagian Proses 

Sistem pemroses yang digunakan adalah Arduino Mega 2560. Arduino 

Mega 2560 digunakan sebagai pemroses dan pengendali utama seluruh sistem. 

Untuk menghubungkan arduino dengan smartphone Android dipakai modul 

bluetooth HC-05 yang berfungsi sebagai pengirim data (transmitter). 

c. Blok bagian Output 

Pada bagian output terdapat dua output yaitu tampilan seven segment dan 

aplikasi Android. Seven Segment digunakan untuk menampilkan data hasil 

pembacaan kecepatan. Sedangkan aplikasi Android digunakan untuk 

pembacaan kecepatan pada Android, menginput data kendaraan dan 

menyimpan hasil pengujian ke database. 

d. Blok bagian Storage 

Pada bagian ini terdapat cloud storage sebagai penyimpanan hasil dari 

inputan aplikasi Android. Cloud storage yang digunakan ialah Firebase yang 

menyediakan library untuk berbagai client platform yang memungkinkan 

integrasi dengan Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C dan Node aplikasi 



32 
 

 
 

Js. Sehingga dapat dikorelasikan dengan  aplikasi ber-platform Android yang 

peneliti pakai. 

3. Perancangan Elektronik 

 Perancangan Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino Mega 

dengan User Interface Smartphone Android terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

a. Rangkaian Catu Daya 

Catu daya atau power supply berfungsi sebagai penyedia sumber arus 

listrik. Pada alat ini menggunakan power supply switching 12V agar supply 

tegangan ke mikrokontroler stabil sehingga pembacaan sensor menjadi akurat 

dan maksimal. 

b. Rangkaian Sensor 

Pada alat ini menggunakan dua sensor, yaitu sensor optocoupler dan push 

button. Optocoupler sensor dipasang di ujung as roller, sedangkan push button 

dipasang pada boks akrilik seperti tampak pada design alat. 

c. Rangkaian Kontroler 

Data hasil pembacaan sensor akan diolah oleh Arduino Mega 2560. 

Kemudian hasil dari Arduino Mega 2560 akan ditampilkan ke seven segment 

dan dikirim ke Android menggunakan modul bluetooth HC-05.   
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4. Skema Rangkaian 

 
Gambar 6. Skema Rangkaian 

 

5. Desain Perangkat Keras Keseluruhan 

 

Gambar 7. Desain Alat 
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Gambar 8. Desain Pemasangan Sensor 

 

D. PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

 Selain perangkat keras, perangkat lunak juga diperlukan dalam perancangan 

sistem. Berikut perancangannya :  

1. Algoritma 

 Dalam perancangan perangkat lunak diperlukan algoritma atau langkah-

langkah yang sistematis agar sistem dapat bekerja dengan baik. Algoitma yang 

digunakan pada perancangan perangkat lunak yaitu sebagai berikut :  

a. Mulai 

b. Membaca input sensor optocoupler 

c. Menghitung kecepatan putaran roler 

d. Menampilkan data pada seven segment 

e. Menampilkan data pada Android 

f. Memencet tombol “Hold” 
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g. Data pada seven segment dan Android ter-pause 

h. Mengisisi form identitas kendaraan 

i. Menyimpan data ke database 

j. Selesai 

2. Diagram Alir (Flowchart) 

 

Gambar 9. Flowchart Sistem 
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3. Desain Aplikasi Android 

 

Gambar 10. Desain Aplikasi Android 

4. Pemrograman Database Firebase 

 

Gambar 11. Rule Realtime Database Firebase  
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E. PERALATAN YANG DIGUNAKAN 

1. Laptop/Komputer 

2. Bor dan mata bor 

3. Gerinda dan mata gerinda potong 

4. Cutter  

5. Tang 

6. Gunting 

7. Solder dan dudukan solder 

8. Atraktor  

9. Obeng 

10. Pinset  

11. Multimeter  

 

F. LANGKAH PEMBUATAN ALAT 

1. Pengujian Sensor 

 Adapun langkah-langkah dalam pengujian sensor sebagai berikut : 

a. Membaca datasheet sensor. 

b. Memberi catudaya 5V pada sensor. 

c. Memberi halangan pada sensor. 

d. Melihat kedipan led indikator pada sensor. 

2. Perakitan Komponen 

 Setelah tahap pengujian komponen, selanjutnya yaitu perakitan komponen 

secara keseluruhan. Adapun langkah perakitan komponen sebagai berikut : 
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a. Menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. 

b. Memasang komponen dari ukuran yang paling kecil terlebih dahulu. 

c. Menyolder kaki komponen hingga semua komponen terpasang. 

d. Memotong kaki komponen yang tersisa agar terlihat rapi. 

3. Pembuatan Boks  

 Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pembuatan boks perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan akrilik susu dengan ketebalan 3 mm. 

b. Mengukur  kebutuhan akrilik. 

c. Memotong akrilik sesuai dengan desain yang telah dibuat. 

d. Merangkai boks dengan cara dibaut dan dilem.  

4. Pembuatan Frame Alat 

 Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pembuatan frame alat perlu 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan siku lubang sebagai bahan untuk membuat frame alat. 

b. Mengukur kebutuhan panjang siku sesuai desain. 

c. Memotong siku lubang. 

d. Memasang siku lubang dengan baut. 
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G. RENCANA PENGUJIAN 

 Untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu dilakukan pengujian alat. 

Pengujian alat terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Pengujian Fungsional 

 Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji setiap bagian komponen yang 

terdapat pada proyek akhir ini berdasarkan karakteristik dan fungsi masing-masing 

sesuai rangkaian dan software inti proyek akhir ini. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah setiap bagian dari perangkat telah bekerja sesuai dengan fungsi 

yang diharapkan. Bagian-bagian yang diuji antara lain pengujian tegangan power 

supply switching, tegangan Arduino Mega 2560, sensor optocoupler, seven 

segment, pengiriman data, aplikasi Android dan database Firebase dari proyek 

akhir ini. Dari data pengujian yang dilakukan ini akan diketahui kinerja dari alat 

yang dibuat. 

2. Pengujian Unjuk Kerja 

 Pengujian unjuk kerja proyek akhir ini dilakukan dengan cara melihat unjuk 

kerja alat. Hal-hal yang perlu diamati antara lain pengujian keseluruhan alat dengan 

memulai mengoperasikan alat dari penempatan kendaraan, mendeteksi kecepatan 

kendaraan, dan membandingkan hasil dengan speedometer kendaraan untuk 

mengetahui kinerja alat. 
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H. SPESIFIKASI ALAT 

 Pada pembuatan proyek akhir Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis 

Arduino Mega dengan User Interface Smartphone Android memiliki spesifikasi 

sebagai berikut : 

1. Ukuran Alat  : Panjang 25 cm, Lebar 10 cm, Tinggi 15 cm 

2. Mikrokontroler  : Arduino Mega 2560 

3. Sensor   : Sensor Optocoupler 

4. Catu Daya   : Power Supply Switching 12V 2A 

5. Bahasa Pemrograman : Bahasa C, C++ dan Java 

6. Software compiler  : Arduino IDE 

7. Tampilan   : Seven Segment dan Android 

8. Storage   : Database Firebase 

9. Objek yang dideteksi : Kecepatan Putaran Roda Kendaraan Bermotor  

10. Minimal Kecepatan : 1 km/h 

11. Maksimal Kecepatan : 55 km/h 

 

I. PENGOPERASIAN ALAT 

  Berikut ini langkah-langkah pengoperasian alat proyek akhir Alat Uji 

Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino Mega dengan User Interface 

Smartphone Android 

1. Meletakkan alat disamping roler pengujian. 

2. Memasang piringan encoder pada roler pengujian. 

3. Memasang sensor optocoupler dibawah piringan encoder. 



41 
 

 
 

4. Memasang konektor sensor dengan alat. 

5. Mengecek seluruh komponen yang terpasang. 

6. Memasang kabel power ke stop kontak 220 V. 

7. Menghidupkan saklar alat. 

8. Mengkoneksikan bluetooth pada Android dengan alat. 

9. Menempatkan roda kendaraan bermotor diatas roler. 

10. Menghidupkan dan mengegas kendaraan bermotor sampai kecepatan pada 

speedometer kendaraan menunjukkan 40 km/h. 

11. Melihat hasil pengukuran pada alat dan Android. 

12. Menekan tombol “Hold” pada alat. 

13. Mengisi form pada Android dan menyimpannya ke database Firebase. 


