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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya 

alam di darat maupun di laut merupakan sumber daya alam yang sangat berharga dan 

tak ternilai. Salah satu penunjang perekonomian di Indonesia adalah pada bidang 

perikanan dan perdagangan yang menyumbang pemasukan Negara yang cukup 

signifikan. 

Perikanan dan perdagangan ikan di Indonesia merupakan salah satu kegiatan 

ekonomi yang penting diantara kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan pada bidang 

perikanan atau produksi perikanan yang tinggi harus diimbangi oleh pengembangan 

teknologi yang membantu untuk meningkatkan dan mendukung pemasaran produksi 

perikanan ke dalam maupun luar negeri agar lebih efisien dan efektif. Salah satu yang 

menentukan dalam pemasaran ikan yaitu keseragaman bobot ikan. Bobot dari ikan 

akan menentukan harga di pasaran. Pada umumnya ikan dengan bobot tertentu 

memiliki harga ekonomi yang tinggi. Untuk menjamin keseragaman bobot ikan maka 

diperlukan alat penyortir  ikan berdasarkan berat. 

Kualitas ikan yang akan diekspor pasti memiliki standarisasi tertentu. 

Standarisasi dilakukan dengan sistem sortasi. Selama ini penyortiran ikan dalam skala 

besar di Indonesia masih dilakukan secara manual. Cara ini tentu memerlukan waktu 
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yang cukup lama dan tingkat ketelitian yang kecil terutama jika jumlah ikan yang 

disortir dalam skala besar. Kondisi ini memberikan ide untuk merancang suatu sistem 

penentuan kualitas ikan, sehingga penyortiran dapat dilakukan dengan waktu yang 

lebih cepat. Alat tersebut tentunya diharapkan dapat membantu dalam hal penyortiran 

ikan agar lebih efisien dan efektif bila dibandingkan dengan perhitungan secara 

manual. Pada tugas akhir ini dikhususkan pada pembuatan rancang bangun sistem 

kontrol kualitas ikan berdasarkan berat terukur secara otomatis. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Menanggapi dari permasalahan tersebut muncul sebuah pemikiran dan ide 

untuk menciptakan sebuah alat yang dapat membantu mengatasi permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana membuat software yang dapat mensortir ikan pada sistem alat 

penentuan kualitas ikan berdasarkan berat terukur? 

2. Bagaimana kinerja software sistem alat penentuan kualitas ikan berdasarkan 

berat terukur? 

3. Berapa tingkat akurasi keberhasilan alat dalam menyortir ikan berdasarkan 

berat terukur. 

1.3.  Batasan Masalah 

 Dalam pembuatan tugas akhir ini, agar permasalahan tidak meluas maka 

penulis membuat beberapa batasan masalah, antara lain : 

1. Sistem penyortiran ikan didasarkan pada berat terukur. 
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2. Ikan yang dikontrol kualitasnya adalah ikan jenis bandeng mati dengan 

ukuran maksimum 1000 gram. 

1.4.   Tujuan 

1. Membuat software yang dapat mengendalikan pensortiran ikan pada sistem 

alat penentuan kualitas ikan berdasarkan berat terukur. 

2. Mengetahui kinerja software sistem alat penentuan kualitas ikan 

berdasarkan berat terukur. 

3. Mengetahui tingkat akurasi keberhasilan alat. 

1.5.  Manfaat 

Menciptakan suatu terobosan baru yang diharapkan berguna bagi masyarakat 

khususnya pada bidang perikanan dan perdagangan, sehingga mampu menyortir 

kualitas ikan mati siap jual secara otomatis guna membantu pekerjaan manusia agar 

lebih efisien. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ikan 

 Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik (berdarah dingin) yang hidup di 

air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling 

beraneka ragam dengan jumlah spesies. Sampai saat ini, ikan pada umumnya 

dikonsumsi langsung. Upaya pengolahan belum banyak dilakukan kecuali ikan asin. 

Ikan dapat diolah menjadi berbagai produk seperti ikan kering, dendeng ikan, abon 

ikan, kerupuk ikan, ikan asin, kemplang, bakso ikan dan tepung darah ikan sebagai 

pupuk tanaman dan pakan ikan. 

 Akuakultur atau lebih dikenal perikanan budidaya kini telah menjadi tulang 

punggung dunia dalam memasok pangan dunia terutama dari sektor perikanan. 

Produksi akuakultur yang dapat ditingkat dengan lebih cepat, menyebabkan 

akuakultur diharapkan dunia dan Indonesia. Akuakultur menjadi subsektor yang 

dapat memenuhi pangan yang sehat untuk masyarakat dunia sebagai konsumsinya 

sehari-hari. 

Produksi perikanan budidaya dunia ke depan akan terus melaju dan tentu 

menjadi produsen ikan dunia dibandingkan perikanan tangkap dunia yang 

peningkatan produksinya secara umum telah optimal. Hal ini tentu menjadi peluang 

yang cukup besar bagi Indonesia sebagai negara dengan potensi akuakulturnya yang 
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sangat besar untuk berkontribusi lebih besar dalam akuakultur dunia sebagai 

produsen ikan dunia.  

2.1.1  Bandeng 

Ikan Bandeng merupakan salah satu ikan konsumsi terpopuler di 

Idonesia. Hal ini sangat rasional sebab ikan Bandeng yang mempunyai nama 

Latin Chanos chanos Forsskål atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal 

dengan sebutan Milkfish banyak di temukan di perairan Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik dan akrab dengan habitat terumbu karang di seputar pesisir. 

bandeng telah menjadi komoditas sendiri yang sangat menjanjikan.  

Banyak perusahaan atau perorangan yang menekuni usaha di bidang 

ini, dengan pembudidayaan bibit bandeng. Secara alami jika sudah mulai 

membesar, nener ini akan mengikuti arus dan mencari tempat untuk mencari 

makan . Tempat yang paling disukai nener adalah tempat yang memiliki air 

payau dengan tumbuhan lumut 

2.2. Sensor Strain Gauge 

Strain  Gauge  merupakan  komponen  elektronika  yang  dipakai  untuk 

mengukur  tekanan  (deformasi  atau  strain).  Alat  ini  berbentuk  foil  logam  atau 

kawat logam yang bersifat insulatif (isolasi) yang ditempel pada benda yang akan 

diukur tekanannya, dan tekanan berasal dari pembebanan.  
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Dalam sistem ini strain gauge digunakan untuk mengukur perubahan massa 

ikan hingga mendapatkan beberapa massa ikan yang dikehendaki.  Prinsipnya  adalah 

jika tekanan pada benda berubah, maka foil atau kawat akan terdeformasi, dan 

tahanan listrik alat ini akan berubah. Perubahan tahanan listrik ini akan dimasukkan 

kedalam rangkaian jembatan wheatstone yang kemudian akan diketahui berapa besar 

tahanan pada strain gauge.  

Tegangan keluaran dari jembatan wheatstone merupakan sebuah ukuran 

regangan yang terjadi akibat tekanan dari setiap elemen pengindera  strain  gauge. 

Tekanan itu kemudian dihubungkan dengan regangan sesuai dengan Hukum Hook 

yang berbunyi : Modulus elastis adalah rasio tekanan dan regangan.  Dengan 

demikian jika modulus elastis adalah sebuah permukaan benda dan  regangan telah  

diketahui, maka  tekanan bisa  ditentukan. Hukum Hook dituliskan sebagai :  

E =  𝜎
𝑒
 ………………………………… (1) 

Dimana : e = regangan, Δl/l (tanpa satuan) 

σ  = tegangan geser , kg/cm2
 

E  = modulus Young , kg/cm2
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Gambar 2.1. Sensor Strain Gauge (Sumber: http:// www.sensorland.com) 

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas dapat diketahui bentuk dari penampang sensor 

strain gauge. Apabila dua gage atau lebih digunakan, maka tekanan pada pelacakan 

arah setiap gage bisa ditentukan dengan menggunakan perhitungan. Namun demikian 

persamaannya memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda tergantung pada 

kombinasi dan orientasi gage tersebut. 

Kepekaan sebuah strain gauge disebut dengan faktor gage dan perbandingan 

antara unit resistansi dengan perubahan unit panjang. Dari persamaan 1 dimana dapat 

diketahui regangan dari strain gauge yakni ΔL/L sehingga dapat diketahui 

perubahan tahanan sesuai perumusan faktor gage sebagai berikut : 

𝑅𝑔  = 𝐾 𝑥  ∆𝐿 / 𝐿  ……………......................... (2) 

Dimana : K    =   Faktor gage 

∆l   =   Perubahan panjang bahan (cm) 

L    =   Panjang bahan (cm) 

Rg  = Tahanan, ΔR/R (ohm) 
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Dengan diketahuinya nilai ΔR/R dapat diketahui nilai dari Rg yakni dari persamaan 

berikut :   𝛥𝑅  = 𝑅𝑔 𝑥 𝑅.................................. (3) 

𝑅𝑠  = 𝑅 +  𝛥𝑅................................. (4) 

 

Dimana :   𝑅𝑔 =  Tahanan, ΔR/R  (ohm) 

𝑅𝑠  =  Tahanan straingauge (ohm) 

𝛥𝑅 =  Perubahan tahanan (ohm) 

R  =  Tahanan gage (ohm) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Rangkaian Jembatan Wheatstone 

(Joyosono,Heryanto,dkk,2011) 

 

Jadi berdasarkan Gambar 2.2 diatas perubahan tahanan pada strain gauge dapat  

diketahui nilainya, dan dapat dihitung perubahan tahanan strain gauge terhadap 

tegangan keluaran dari strain gauge yaitu sebagai berikut: 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN OTOMATISASI... NISFUL MASLUKHAH



9 
 

 
 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
  =  𝑅3

𝑅3+𝑅1
  -  𝑅𝑠

𝑅𝑠 +  𝑅2
 ………………….. (5) 

Dimana : Vo =  Tegangan Keluaran (Volt) 

 Vi =  Tegangan Input (Volt) 

 R =  Tahanan setiap resistor (Ohm) 

 

2.3. HX711 

HX711 adalah IC yang memiliki prinsip kerja mengkonversi perubahan yang 

terukur dalam perubahan resistansi dan mengkonversinya ke dalam besaran tegangan 

melalui rangkaian yang ada. HX711 didesain untuk sensor timbangan (weight scales) 

dan industrial control aplikasi yang terkoneksi dengan sensor jembatan (bridge 

sensor). Dikarenakan nilai output dari strain gauge yakni dalam rentang µV, 

sehingga digunakan HX711. 

Strain gauge mengirimkan hasil timbang yang berbentuk sinyal analog, maka 

dirubah menjadi bentuk sinyal digital, weight sensor module akan merubah dari 

sinyal analog menjadi sinyal digital dengan bentuk seperti getaran pulsa. Dimana 

pengambilan data dari HX711 dengan komunikasi 2 data yakni data dan clock. Saat 

data dalam keadaan high maka tidak terjadi pengambilan data ke mikrokontroler 

sebagai data digital bobot yang telah terkonversi.  
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Gambar 2.3 Modul IC HX711 

Gambar 2.4  Proses Konversi HX711 

Load cell mengirimkan hasil timbang yang berbentuk sinyal analog maka 

dirubah menjadi bentuk sinyal digital. DOUT dan PD_SCK  mendapat  inputan dari 

load cell dimana weight sensor module akan merubah dari sinyal analog menjadi 

sinyal digital dengan bentuk seperti getaran pulsa. Dimana pengambilan data dari 

HX711 dengan komunikasi 2 data yakni data dan clock. Saat data atau DOUT dalam 

keadaan High maka tidak terjadi pengambilan data, saat DOUT Low maka terjadi 

pengambilan data ke mikrokontroller sebagai data digital berat yang telah di konversi. 

Dalam keadaan clock pulsa positif ke 25-27 pada pin SCK, data digeser 

keluar dari DOUT sebagai pin output. Setiap pulsa SCK bergeser keluar sedikit, 
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dimulai dengan bit MSB pertama sampai semua 24 bit begeser keluar. Pulsa 25 pada 

input SCK akan menarik pin DOUT kembali dalam keadaan High. Clock pulsa SCK 

tidak boleh kurang dari 25 atau lebih dari 27 dalam satu periode konversi, untuk 

menghindari menyebabkan kesalahan komunikasi serial. 

2.4.  Sensor Proximity 

Sensor Proximity adalah alat pendeteksi yang bekerja berdasarkan jarak obyek 

terhadap sensor. Karakteristik dari sensor ini adalah menditeksi obyek benda dengan 

jarak yang cukup dekat, berkisar antara 1 mm sampai beberapa centi meter saja sesuai 

tipe sensor yang digunakan. Proximity Switch ini mempunyai tegangan kerja antara 

10-30 Vdc dan ada juga yang menggunakan tegangan 100-200VAC. 

Jarak diteksi adalah jarak dari posisi yang terbaca dan tidak terbaca sensor 

untuk operasi kerjanya, ketika obyek benda digerakkan oleh metode tertentu. 

 

Gambar 2.5 Jarak Deteksi Sensor Proximity 

(Sumber: http://www.geyosoft.com/2013/mengenal-sensor-proximity ) 
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Mengatur jarak dari permukaan sensor memungkinkan penggunaan sensor 

lebih stabil dalam operasi kerjanya, termasuk pengaruh suhu dan tegangan. Posisi 

objek (standar) sensing transit ini adalah sekitar 70% sampai 80% dari jarak (nilai) 

normal sensing. 

 

Gambar 2.6 Mengatur jarak Sensor Proximity 

(Sumber: http://www.geyosoft.com/2013/mengenal-sensor-proximity ) 

Pada prinsipnya fungsi Proximity Switch ini dalam suatu rangkaian 

pengendali adalah sebagai kontrol untuk memati hidupkan suatu sistem interlock 

dengan bantuan peralatan semi digital untuk sistem kerja berurutan dalam rangkaian 

kontrol. 

2.5.  LCD 20 x 4 

LCD (Liquid Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang 

dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan 

cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada dalam bentuk karakter, huruf, angka 
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ataupun grafik. 

 Material LCD (Liquid Cristal Display) adalah lapisan dari campuran organik 

antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk 

tampilan seven-segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda 

diaktifkan dengan medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan 

silindris menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich 

memiliki polarisasi cahaya vertikal depan dan polarisasi cahaya horizontal belakang 

yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat 

menjadi gelap dan membentuk karaktek data yang ingin ditampilkan. Konfigurasi 

pin LCD 20x4 dapat dilihat pada gambar  berikut: 

 

Gambar 2.7 LCD 20 x 4 

(Sumber: http://electrotec.pe/blog/PICLCD) 
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2.6.  Arduino UNO 

 Arduino UNO digunakan sebagai kontroler pada alat ini. Arduino UNO yaitu 

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. Arduino UNO 

memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah 

menghubungkannya ke sebuah computer dengan sebuah kabel USB atau 

mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk 

memulainya .Arduino Uno berbeda dari semua board Arduino sebelumnya, Arduino 

UNO tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sebaliknya, fitur-fitur 

Atmega16U2 (Atmega8U2 sampai ke versi R2) diprogram sebagai sebuah pengubah 

USB ke serial.  

 

Gambar 2.8. Arduino Uno 
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Gambar 2.9 Pin Arduino 

(Sumber: http://dubworks.blogspot.co.uk/) 

2.7.  Software 

  Dalam sistem pensortiran kualitas ikan berdasarkan berat terukur ini 

menggunakan software Arduino IDE. Berikut dibawah merupakan penjelasan dari 

Arduino IDE: 

2.7.1 Arduino IDE 

Untuk memulai memprogram, dibutuhkan IDE Arduino. IDE Arduino 

adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan Java. IDE 

Arduino terdiri dari:  

1. Editor program sebuah windows yang memungkinkan pengguna menulis 

dan mengedit program dalam bahasa Processing.  

2. Compiler sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa 

Processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrocontroller 
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tidak akan bisa memahami bahasa Processing. Yang bisa dipahami oleh 

mikrocontroller adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan 

dalam  hal ini.  

3. Uploader sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam 

memory di dalam papan Arduino. Arduino menggunakan pemrograman 

dengan bahasa C.  

 

2.8.  Pemrograman Bahasa C 

Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dapat dikatakan berada di antara 

bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah artinya bahasa yang 

berorientasi pada mesin dan tingkat tinggi berorientasi pada manusia. Bahasa tingkat 

rendah, misalnya bahasa assembler, bahasa ini ditulis dengan sandi yang dimengerti 

oleh mesin saja, oleh karena itu hanya digunakan bagi yang memprogram 

mikroprosesor. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang membutuhkan 

kecermatan yang teliti bagi pemrogram karena perintahnya harus rinci, ditambah lagi 

masing-masing pabrik mempunyai sandi perintah sendiri. 

Bahasa tinggi relatif mudah digunakan, karena ditulis dengan bahasa manusia 

sehingga mudah dimengerti dan tidak tergantung mesinnya. Bahasa tingkat tinggi 

biasanya digunakan pada komputer. 

2.8.1 Struktur Pemrograman Bahasa C 

 Struktur dari program C dapat dilihat sebagai kumpulan dari sebuah 

atau lebih fungsi-fungsi. Fungsi pertama yang harus ada di program C sudah 
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ditentukan namanya, yaitu bernama main (). Suatu fungsi di program C 

dibuka dengan kurung kurawal ( { ) dan ditutup dengan kurung kurawal 

tertutup ( } ). Diantara kurung kurawal dapat dituliskan  statemen-statemen 

program C. 

Berikut adalah contoh penulisan program dalam bahasa C : 

#include <mega16.h> //   Preprocessor ( # ) : 

Digunakan untuk memasukkan (include) 

text dari file lain dan mendefinisikan macro 

#include <delay.h>   

#define Sensor PINA.0 

#define LCD PORTC.0 

 

//variabel global 

   Penempatan variabel global  

   // : untuk komentar program 

Void main(void) 

{ 

 

//variabel local 

DDRA=0x00; 

PORTA=0xFF;  Inisialisasi  

DDRA=0x00; 
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PORTA=0xFF; 

...... 

 

While(1)  Program Utama  

{   Program akan berulang terus karena syarat while (1) 

......   akan selalu menghasilkan nilai benar (true) 

}; 

} 

 

2.8.2   Dasar- dasar Pemrograman C 

1. Tipe Data Dasar 

Data merupakan suatu nilai yang biasa dinyatakan dalam bentuk 

konstanta atau variabel. Konstanta menyatakan nilai yang tetap, 

sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama 

eksekusi berlangsung. Tipe data pemrograman bahasa C dapat dibagi 

menjadi beberapa tipe sebagai berikut: 

a. Char : 1 byte ( -128 s/d 127 ) 

b. Unsigned char : 1 byte ( 0 s/d 255 ) 

c. Int : 2 byte ( -32768 s/d 32767 ) 

d. unsigned int : 2 byte ( 0 s/d 65535 ) 

e. Long : 4 byte ( -2147483648 s/d 2147483647 ) 

f. Unsigned long : 4 byte ( 0 s/d 4294967295 ) 
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g. Float : bilangan desimal 

h. Array : kumpulan data-data yang sama tipenya. 

2. Operasi Aritmatika 

Operator atau tanda operasi adalah suatu tanda atau simbol yang 

digunakan untuk suatu operasi tertentu. Jenis-jenis simbol aritmatika dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Simbol Aritmatika 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

  Perancangan dan pembuatan alat ini dilakukan di Laboratorium Robotika 

Medis, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga 

Kampus C Mulyorejo Surabaya selama kurang lebih 4 bulan yang dimulai dari bulan 

April 2016 sampai Juli 2016. 

 

3.2.  Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1.   Alat Penelitian 

 Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Perangkat Keras (Hardware) : 

1. Downloader 

2. Multimeter  

3. Solder  

Perangkat Lunak (Software) : 

1. IDE Arduino 

2. Windows 10 

3. SOLIDWORKS 
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3.2.2.   Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Arduino UNO 

2. Sensor Strain Gauge 

3. Sensor Proximity 

4. LCD Backpack 

5. Motor DC 

6. Power Supply 

7. PCB 

8. LCD 16 x 2 

9. Kabel  

10. Belt Conveyor 

11. Besi 

12. Plat Aluminium 

13. Triplek 

14. Mur, Baut, Timah 

15. Ikan 

  

3.3.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan pada penulisan ini terdiri dari beberapa 

tahapan sebagai berikut: 
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1. Tahap Persiapan 

2. Tahap Pembuatan Alat 

3. Tahap Pengujian Sistem 

4. Analisis Data 

 

 

 

Masing-masing tahapan yang dilakukan penulis saling berkesinambungan 

satu sama lain, oleh sebab itu setiap tahapan yang dilakukan harus dipastikan 

sudah sesuai dengan yang diharapkan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.  

 

Gambar 3.1. Diagram Tahapan  
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3.4.  Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam melakukan penelitian, pada 

tahap ini penulis melakukan studi literatur dengan mencari berbagai acuan baik 

melalui buku, jurnal, tugas akhir maupun artikel dengan narasumber yang jelas dan 

terpercaya dengan tujuan untuk melengkapi literatur mengenai penelitian ini. Dan 

juga penulis menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan diperlukan dalam penelitian 

ini untuk mempersiapkan menuju ke tahap selanjutnya. 

 

3.5.     Tahap Pembuatan Alat 

 Tahap pembuatan alat dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap perancangan alat 

yakni perancangan mekanik dan perancangan hardware, tahap perwujudan alat, dan 

tahap pembuatan software. Berikut penjabaran dari masing-masing tahapan : 

3.5.1  Tahap Perancangan Mekanik 

Tahap perancangan mekanik terdiri atas pembuatan Conveyor untuk 

jalur lajunya ikan yang terdiri dari motor DC, kerangka dan belt conveyor. 

Terdapat wadah ikan utama sebelum ikan masuk ke Conveyor. Kemudian 

terdapat aktuator untuk melewatkan ikan masuk ke dalam wadah akhir ikan 

ukuran ringan, sedang dan berat. Desain mekanik alat dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 3.2. Desain Rancangan Mekanik. 

 

Gambar 3.3. Dimensi Alat 

Wadah ikan utama sebagai penampung ikan, selanjutnya ikan yang 

terdapat di dalam wadah utama akan jatuh turun satu per satu masuk ke conveyor, 

Wadah Ikan Utama 

Berat Ringan Sedang Conveyor Mikrokontroler 

Motor 

Servo 

Proximity A 

Strain Gauge 

Proximity B 
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conveyor sebagai tempat lajunya ikan menuju wadah penampung akhir yang 

digerakkan oleh motor DC.  

 

 

Gambar 3.4. Detail Desain Rancangan Alat 

 

 Sensor proximity A diposisikan pada tengah conveyor yang akan 

memberhentikan motor DC pada saat terdeteksi ikan, sensor strain gauge  

ditempatkan pada bawah belt conveyor dan tepat di bawah sensor proximity A, 

sedangkan sensor proximity B diposisikan sebelum aktuator, proximity B 

digunakan sebagai counter dan juga sebagai indikator ikan yang akan menuju 

aktuator. 

 

Proximity A Proximity B 

Strain Gauge LCD 

Tempat keluar ikan 
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Gambar 3.5. Detail Desain Rancangan Aktuator 

 

Untuk ikan dengan kategori kecil, servo akan membuka jalur ikan 

menuju wadah kecil, untuk ikan dengan kategori sedang, servo akan membuka 

jalur ikan menuju wadah sedang , dan untuk ikan dengan kategori besar, servo 

akan membuka jalur ikan menuju wadah besar. 

 

3.5.2. Tahap Perancangan Hardware 

Tahap pembuatan hardware terdiri atas pembuatan beberapa rangkaian 

elektronik yang dapat menjalankan sistem kontrol kualitas ikan berdasarkan 

berat terukur secara otomatis . Adapun rancangan hardware dari sistem yang 

akan dibuat adalah sebagai berikut : 

a. Rangkaian Modul Sensor Strain Gauge 

b. Rangkaian Relay 

 

Besar Kecil Sedang 

Servo 
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3.5.3. Tahap Perwujudan Alat 

Tahap perwujudan alat yakni merancang mekanik alat sesuai dengan 

rancangan mekanik yang telah dibuat meliputi. Dilanjutkan dengan perancangan 

dan perakitan komponen-komponen elektronika yang akan membentuk suatu 

kesatuan sistem alat. Dalam hal ini pemilihan komponen dapat mempengaruhi 

kinerja dari alat dan juga kualitas sistem yang akan dibuat. 

 

 

Gambar 3.8. Diagram Blok Sistem 

3.5.4. Tahap Pemrograman Software 

Tahap pemrograman software meliputi pembuatan progam untuk 

mengeksekusi rancangan hardware yang telah dibuat. Software yang digunakan 

yakni Arduino IDE yang difungsikan sebagai inisialisasi sensor yang akan 

digunakan dalam sistem yaitu sensor  strain gauge serta komponen lain. 
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Pada saat start motor DC aktif menggerakkan belt conveyor, dan akan 

berhenti saat proximity A yang kemudian sensor strain gauge aktif. Motor DC 

akan aktif kembali setelah strain gauge mendapatkan nilai berat dari ikan. 

Sensor strain gauge digunakan sebagai kontrol massa dalam proses 

pengukuran berat ikan akan mengontrol aktuator untuk menentukan kategori ikan 

dalam 3 kategori yaitu kecil yaitu ikan dengan berat kurang dari 150 gram , 

sedang yaitu ikan dengan berat lebih dari 150 gram dan kurang dari 300 gram, 

dan besar yaitu ikan dengan berat lebih dari 300 gram. LCD akan menampilkan 

berat terukur ikan dan jumlah ikan dari masing-masing wadah.  

 Pada tabel 3.1 ditampilkan pengalamatan untuk pin yang akan digunakan 

dalam pembuatan software rancang bangun pensortiran ikan pada arduino : 

   Tabel 3.1 Pengalamatan pin arduino 

No  PIN  Komponen  

1.  2  Relay  

2.  A0, A1  HX711  

3.  7  IR  

4  5, 6  Servo  

5  A4, A5  LCD  

6  A2, A3, 11  Tombol  
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Sedangkan untuk tahap selanjutnya yaitu pembuatan diagram alir atau 

flowchart program Rancang Bangun Alat Penentuan Kualitas Ikan Berdasarkan Berat 

Terukur. Berikut adalah gambar 3.9 flowchart dari program : 

 

Gambar 3.9 Flowchart Program 
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3.6.        Tahap Pengujian Alat 

Tahap pengujian alat terdiri dari pengujian seluruh sistem alat  yang sudah 

dibuat. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dari sensor 

maupun sistem yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan masing-

masing pengujian yang dilakukan: 

3.6.1 Pengujian Motor 

Pengujian motor dilakukan untuk mengetahui dari kinerja motor apakah 

layak digunakan, serta mengetahui kecepatan motor untuk menggerakkan 

conveyor. Pemilihan jenis motor yang digunakan yakni yang memiliki torsi 

besar dikarenakan motor digunakan untuk menggerakkan conveyor yang 

nantinya akan terdapat beban diatasnya. 

3.6.2. Pengujian Sensor Strain Gauge 

Pengujian linieritas pada sensor strain gauge dilakukan dengan cara 

melakukan perbandingan pembacaan massa yang terbaca pada kalibrator yang 

digunakan  dengan massa yang terbaca pada sensor strain gauge yang 

digunakan. Kalibrator yang digunakan adalah timbangan digital dengan 

kapasitas maksimal 1000 gram dengan menggunakan beban sampel yang 

sama.Dari melakukan perbandingan tersebut dapat diketahui seberapa besar 

nilai linieritas dan simpangan yang terjadi antara menggunakan timbangan 

kalibrator dengan menggunakan sensor strain gauge, serta nilai berat terhadap 

tegangan keluaran sensor strain gauge. Semakin nilai linieritas yang dihasilkan 

mendekati 1 maka semakin akurat sensor yang digunakan. 
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3.6.3. Pengujian Sensor Proximity 

Pengujian sensor proximity dilakukan pengujian terhadap posisi yang 

terbaca oleh sensor proximity. Sedangkan yang digunakan sebagai indikator 

adalah posisi ikan pada conveyor yang nantinya akan menghentikan motor serta 

mengatur posisi ikan tepat diatas sensor strain gauge untuk proses penimbangan 

3.6.4. Pengujian Aktuator 

Pengujian terhadap motor servo sebagai aktuator dilakukan dengan cara 

memberikan beban pada sensor strain gauge dengan variasi nilai berat yang 

nantinya akan mengontrol servo untuk membuka jalannya ikan menuju salah 

satu dari tiga wadah  yaitu  ringan, sedang ataupun berat. 

3.6.5. Pengujian Software 

Pengujian software pada penelitian ini meliputi pengujian respon 

hardware terhadap program yang sudah ditransmisikan kedalam mikrokontroler. 

Tahapan pengujian ini juga digunakan untuk mengetahui apakah alat sudah bisa 

membaca dan mengeksekusi perintah dari program yang sudah dibuat atau tidak. 

 

3.7.   Analisis Data 

Pengambilan data ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif software 

dan hardware yang telah dibuat sehingga alat ini dapat bekerja sesuai dengan 

harapan. Untuk menguji kelayakan maupun keberhasilan sistem yang telah dibuat 

apakah sesuai dengan harapan atau tidak maka dapat dilihat dari data pengujian 

linieritas sensor dengan kalibrator dan analisis data yang akan diambil.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab hasil dan pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil serta 

analisa dari keseluruhan perancangan alat yang telah dibuat. Dengan hasil serta 

analisa yang dilakukan, dapat diketahui tingkat kinerja serta kesalahan alat apakah 

telah sesuai dengan harapan. 

4.1. Hasil Pembuatan Perangkat Lunak (Software) 

Pada sub bab ini akan membahas tentang pembuatan dan pengujian perangkat 

lunak (software) sistem penentuan kualitas ikan berdasarkan berat terukur secara 

otomatis 

 

4.1.1    Sub Program Massa 

Pada sub bab ini akan membahas mengenai proses pensortiran ikan 

bandeng berdasarkan berat terukurnya. Pembacaan massa ini dilakukan ketika 

ikan yang berjalan di atas konveyor kemudian mengenai sensor proximity dan 

secara otomatis ikan akan berhenti lalu sensor strain gauge akan aktif dan 

melakukan pembacaan massa dari ikan tersebut. Berikut ini program yang 

digunakan dapat dilihat dibawah ini : 

#include <HX711.h>                   //Memanggil library HX711 

#define DOUT  A0   // Port DOUT Pin A0 sensor 

#define CLK A1   //Port CLK Pin A1 sensor strain gauge 
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HX711 scale (DOUT, CLK);  //inisialisasi perhitungan scale Port 

(DOUT,CLK) 

float calibration_factor = -2570;  

 

Serial.begin(9600);        //nilai baudrate 

  scale.set_scale();  //sebagai kalibrasi scale untuk berat 0 kg 

  scale.tare();          //Reset agar nilai scale ke 0 

 

  long zero_factor = scale.read_average();   

  Serial.print("Zero factor: ");              

  Serial.println(zero_factor); 

 

scale.set_scale(calibration_factor);  

Void_pembacaan massa() 
 

{ 

float beban = scale.get_units()*10; 

  delay(300); 

  int i=0; 

  float hasil; 

  for(i=0;i<10;i++){  // Pengambilan data sampling 

  rerata +=beban; 
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  delay(100); 

  } 

  hasil=rerata/10; 

 

if(hasil>50 && hasil<=150){langkah=2;}          //Kecil 

    else if(hasil>150 && hasil<=300){langkah=3;}    //Sedang 

    else if(hasil>300 && hasil<=1000){langkah=4;}   //Besar 

    else if(hasil<=50){langkah=0;}                 //Nilai selain bobot tsb  

maka kembali ke langkah 0 

} 

Penjelasan : 

  Berdasarkan listing program  pembacaan  massa maka dapat diketahui 

bahwa hasil keluaran ADC HX711 digunakan sebagai kalibrasi untuk 

mendapatkan nilai massa dalam gram. Pada program dimulai dengan 

menginisialisasi port CLK dan DOUT sebagai jalur komunikasi data dengan 

mirokontroller untuk menghitung berat. Kalibrasi nilai skala dalam program 

digunakan untuk mencari nilai kalibrasi agar nilai berat benda sesuai dengan 

kalibrator. Skala yang digunakan yaitu sebesar 2570. Scale tare digunakan agar 

berat kembali ke 0 ketika tidak ada benda yang ditimbang.   

Proses pembacaan massa ini dilakukan secara sampling 10 kali 

pembacaan yang kemudian dicari nilai rata-ratanya. Hasil rata-rata berupa 

berat ikan. Setelah mendapatkan nilai rerata kemudian untuk menentukan 
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hasil nilai proses dari penimbangan maka nilai rerata dibagi 10. Jika ikan 

yang disortir memiliki bobot lebih dari 50 gram dan kurang dari 150 gram 

maka ikan dikategorikan kecil tetapi jika ikan yang disortir memiliki bobot 

lebih dari 150 gram dan kurang dari 300 gram maka ikan dikategorikan 

sedang kemudian jika ikan yang disortir memiliki bobot lebih dari 300 gram 

dan kurang dari 1000 gram maka ikan dikategorikan besar dan jika dalam 

proses penimbangan ikan memiliki bobot kurang dari 50 gram maka alat 

tidak akan bekerja dan akan kembali ke proses awal lagi. 

 

4.1.2     Sub Program Kendali Servo 

Pada sub bab ini akan membahas mengenai program kendali servo pada 

konveyor untuk mengatur arah gerak aktuator sehingga ikan bandeng dapat 

disortir berdasarkan berat dan ukurannya. Program kendali servo dibuat pada 

aplikasi arduino uno. Berikut program yang digunakan dapat dilihat dibawah 

ini : 

#include <Servo.h>   // Include untuk memanggil library untuk kendali  

    servo 

Servo myservo1;   

Servo myservo2;  

 

void sedang(){             //memberi nilai sudut servo arah lurus 

myservo1.write(105); 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN OTOMATISASI... NISFUL MASLUKHAH



36 
 

 

myservo2.write(105.); 

} 

void besar(){              //memberi nilai sudut servo arah kanan 

myservo1.write(170); 

myservo2.write(140); 

} 

void kecil(){            //memberi nilai sudut servo arah kiri 

myservo1.write(70); 

myservo2.write(35); 

} 

 

void setup() { 

myservo1.attach(5);          //servo 1 pada pin digital 5 

myservo2.attach(6);        //servo 2 pada pin digital 6 

} 

 

Penjelasan : 

Berdasarkan listing program diatas dapat diketahui bahwa program 

tersebut  menggunakan library yang tersedia pada software arduino uno. 

Pembacaan program dimulai dengan pengambilan library servo pada 

arduino uno. Servo diinisialisasi dengan nama myservo1 dan myservo2. 

Selanjutnya program akan dieksekusi pada void sedang. Dibutuhkan besar 
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nilai sudut untuk menggerakkan servo agar ketika ikan bandeng yang 

disortir dan memiliki bobot dan ukuran yang sedang yaitu dengan kisaran 

bobot  >150 gr maka aktuator dapat digerakkan servo. Myservo1 digerakkan 

pada posisi sudut 105 derajat dari posisi 0 derajatnya dan Myservo2 

digerakkan pada posisi sudut 150 derajat sehingga servo akan menuju arah 

kiri. Serta untuk void besar ketika ikan disortir dan memiliki bobot dan 

ukuran  >300gr maka Myservo1 digerakkan pada posisi sudut 170 derajat 

dan Myservo2 digerakkan pada posisi sudut 140 derajat dan servo akan 

menuju arah lurus. Sedangkan untuk void kecil ketika ikan disortir dan 

memiliki bobot dan ukuran  >50gr maka Myservo1 digerakkan pada posisi 

sudut 70 derajat dan Myservo2 digerakkan pada posisi sudut 40 derajat 

sehingga servo akan menuju arah kanan. Pada void setup dilakukan setting 

penggunaan pin oleh servo karena kendali servo dilakukan oleh 

mikrokontroler. Myservo1 di setting pada pin 5 arduino sedangkan untuk 

Myservo2 di setting pada pin 6. Pin 5 dan pin 6 merupakan pin PWM  

karena pada arduino untuk menggerakkan motor atau menggerakkan servo 

harus diletakkan pada pin PWM 

 

4.1.3 Sub Program Relay Untuk Kendali Motor DC 

Sub bab ini membahas program relay untuk mengendalikan motor DC dibuat 

pada aplikasi arduino uno. Berikut program yang digunakan dapat dilihat 

dibawah ini : 
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#define Relay 2 

 

void setup() { 

pinMode (2,OUTPUT);        //Relay sebagai output 

digitalWrite(2,LOW);             //kondisi awal relay 

} 

void loop() { 

if(langkah==0){digitalWrite(2,HIGH);   // Konveyor Jalan 

  if(ir1==LOW)langkah=1; 

  } 

 

  if(langkah==1){digitalWrite(2,LOW); 

if(langkah==2){kecil();digitalWrite(2,HIGH);     //Jika langkah 2, maka  

   eksekusi aktuator kecil(kiri) 

    if(ir1==HIGH){langkah=5;} 

} 

if(langkah==3){sedang();digitalWrite(2,HIGH);   //Jika langkah 3, maka  

    eksekusi aktuator sedang 

     (lurus) 

    if(ir1==HIGH){langkah=6;} 

} 

  if(langkah==4){besar();digitalWrite(2,HIGH);    //Jika langkah 4, maka  
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    eksekusi aktuator besar(kanan) 

    if(ir1==HIGH){langkah=7;} 

} 

  if(langkah==5){kc=kc+1;delay(5000);langkah=8;}    //counter jumlah ikan  

ukuran kecil 

  if(langkah==6){sd=sd+1;delay(5000);langkah=8;}    //counter jumlah ikan  

ukuran sedang 

  if(langkah==7){bs=bs+1;delay(5000);langkah=8;}    //counter jumlah ikan  

ukuran besar 

  if(langkah==8){sedang();langkah=0;}               //kembali ke arah lurus dan  

   langkah awal 

 

Penjelasan : 

Berdasarkan listing program diatas dapat diketahui bahwa pembacaan 

program dimulai dengan menginisialisasikan pin 2 pada arduino uno menjadi 

variabel relay. Program kemudian di setting dalam void settup bahwa mode pin 

relay tersebut digunakan sebagai output dan kondisi awal dari relay adalah 

LOW atau berlogika 0.  

Program kemudian dieksekusi pada void loop. Apabila eksekusi pada 

program berjalan, relay berubah kondisi dari yang awalnya LOW menjadi 

HIGH. Setelah relay berada dalam kondisi HIGH selama 1000ms maka relay 

akan kembali berlogika LOW. 
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Tabel 4.1. Pengujian Relay 

No PIN Kondisi pada arduino Komponen 

1 2 HIGH Relay = ON 

Motor = ON 

2 2 LOW Relay = OFF 

Motor = OFF 

 
 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui pengaktifan relay dengan memberikan 

kondisi pada pin mikrokontroler, jika program pada arduino dieksekusi pada 

keadaan HIGH maka relay akan aktif, sedangkan apabila ketika dieksekusi 

pogram pada arduino dalam keadaan LOW maka relay menjadi tidak aktif. 

Dengan begitu maka dapat memberikan output sesuai dengan program yang 

diberikan. 

4.1.4 Sub Program Push Button dan LCD 

Pada sub bab ini akan membahas mengenai fungsi tombol push button 

untuk start yang digunakan untuk menjalankan conveyor. Selain itu, program 

LCD digunakan untuk menampilkan hasil data pada LCD. Berikut program 

yang digunakan dapat dilihat dibawah ini : 

#include <Wire.h>                   //memanggil library i2C 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>   //memanggil library LCD 

int x,y,z;     //variabel integer x,y,z untuk push button 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN OTOMATISASI... NISFUL MASLUKHAH



41 
 

 

 

void setup() { 

Serial.begin (9600);           //baudrate komunikasi serial 

pinMode (A2,INPUT_PULLUP);  //pin A2(tombol1) sebagai input pullup 

pinMode (A3,INPUT_PULLUP);  //pin A3(tombol2) sebagai input pullup 

pinMode (11,INPUT_PULLUP);  //pin D11(tombol3) sebagai input pullup 

 

  Serial.begin(9600);        //nilai baudrate 

  lcd.init();     //inisialisasi LCD 

} 

 

void loop() { 

  int x=digitalRead(A2);   Untuk mengatur variabel x,y,z sebagai push  

button 1,2 dan 3 

  int y=digitalRead(A3); 

  int z=digitalRead(11);     

if (x==LOW){kc=0;}   //eksekusi push button 1 untuk kecil 

  else if (y==LOW){sd=0;}  //eksekusi push button 2 untuk sedang 

  else if (z==LOW){bs=0;}  //eksekusi push button 3 untuk besar 

  }    

lcd.setCursor(2,0);                   //Untuk menampilkan nilai pada LCD 

  lcd.print("Bobot: "); 
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  lcd.print(hasil,1); 

  lcd.print(" g"); 

 

lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(3,1); 

  lcd.print("Jumlah Ikan :"); 

  lcd.setCursor(3,2); 

  lcd.print("K     S     B"); 

  lcd.setCursor(3,3);  Menampilkan hasil data pada LCD print  

  lcd.print(kc); 

  lcd.setCursor(9,3); 

  lcd.print(sd); 

  lcd.setCursor(15,3); 

  lcd.print(bs); 

} 

Penjelasan : 

Berdasarkan listing program, LCD digunakan untuk menampilkan hasil 

data dari proses penyortiran ikan. Pada program LCD ini menggunakan 

komunikasi dari komunikasi I2C. Saluran atau bus pada komunikasi serial ini 

dikenal dengan nama SCL dan SDA. SCL adalah Serial clock berfungsi untuk 

menyelaraskan data yang ada antara master dan slave. Sedangkan SDA atau 

serial data berfungsi sebagai saluran data.  Pada void setup dilakukan setting 
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penggunaan pin oleh oleh push button karena push button dilakukan oleh 

mikrokontroller. Push button 1,2 dan 3 disetting pada pin A2,A3 dan D11 

arduino. Tombol push button ini digunakan untuk tombol start pada alat 

pensortiran ikan. Instruksi void loop pada program digunakan agar dapat 

mengeksekusi perintah program yang telah dibuat . Fungsi ini akan secara aktif 

mengontrol board arduino baik membaca input atau merubah input. 

4.2 Pengujian Linieritas Sensor Strain Gauge 

 Pengujian linieritas pada sensor strain gauge dilakukan dengan cara 

melakukan perbandingan pembacaan massa yang terbaca pada kalibrator yang 

digunakan  dengan massa yang terbaca pada sensor strain gauge yang digunakan. 

Kalibrator yang digunakan adalah timbangan digital dengan kapasitas maksimal 500 

gram dengan menggunakan beban timbal yang sama. Berat anak timbangan yang 

terbaca oleh timbangan digital digunakan sebagai data kalibrasi strain gauge untuk 

mendapatkan hubungan karakteristik antara massa dan nilai ADC yang terbaca oleh 

sensor dalam keadaan sistem melakukan penimbangan. Berikut data hasil hubungan 

antara pembacaan timbangan digital dengan sensor strain gauge : 

Tabel 4.2. Pengujian Linieritas Sensor Strain Gauge 

Percobaan 

ke- 

Timbangan 

digital(gr) 
HX711 

Simpangan 

(∆) 

1 108 106,7 1,3 

2 159 154,5 4,5 
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3 206 204,1 1,9 

4 250 248,7 1,3 

5 305 302,3 2,7 

6 356 349,3 3,3 

7 408 405,6 2,4 

8 447 444,2 2,3 

9 516 512,8 3,2 

10 607 603,2 3,8 

 

Dari hasil pengujian Tabel 4.3 diketahui bahwa mekanisme pengujian massa 

dilakukan dalam kondisi sistem penimbangan, dimana rentang kondisi massa mulai 

dari 108 gr – 607 gr. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel diatas bahwa sensor 

layak digunakan dalam sistem penimbangan ikan karena memiliki nilai keluaran 

yang stabil dengan nilai simpangan terbesar yaitu 4,5 dengan nilai simpangan rata-

rata sebesar 26,7.  Modul hx711 yang digunakan dalam alat ini memiliki nilai 24 bit 

(16777216), sedangkan  strain  gauge  memiliki  nilai  beban  maksimal  20 kg.  

Sehingga  sensor massa yang digunakan dalam alat ini memiliki ketelitian sebesar 

2,3 miligram. Kemudian dibuatlah linieritas hubungan antara kalibrator timbangan 

digital dengan sensor strain gauge. Berikut grafik hubungan antara kalibrator 

timbangan digital dengan sensor strain gauge dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.1.  Grafik Linieritas Timbangan Digital Terhadap Strain Gauge 

 

Berdasarkan Grafik diatas maka dapat diketahui bahwa hubungan antara 

timbal balik dengan sensor strain gauge menghasilkan nilai linieritas R2  sebesar 

0.999. Nilai linieritas yang mendekati 1 tersebut menunjukkan bahwa sensor strain 

gauge yang digunakan sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan nilai hasil 

pembacaan kalibator lain. Grafik tersebut menghasilkan persamaan y=1.002xx + 

2.111 dengan linieritas R2 sebesar 0,999. 

4.3. Pengujian Hubungan Waktu dengan Kinerja Alat 

Untuk mendapatkan data pengujian hubungan waktu dengan kinerja alat, 

dilakukan percobaan pengambilan data selama 2 menit, dan didapatkan hasil jumlah 

ikan yang dapat disortir oleh alat selama 2 menit berjumlah 14 ikan. 
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Jadi, jika dirata-rata dengan data tersebut dalam waktu satu jam alat dapat 

menyortir ikan sebanyak 420 ikan dengan jumlah ikan sesuai kualitas kecil, besar 

maupun sedang. 

4.4. Pengujian Kinerja Sistem 

Pengujian kinerja sistem bertujuan untuk mengetahui kinerja software, 

hardware dan sistem pada alat secara keseluruhan yang dilakukan dengan melihat 

tingkat keberhasilan alat dari pengaturan set point awal sampai proeses akhir. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem alat dalam penyortiran 

ikan, disini variable berubahnya yaitu berupa bobot dan ukuran pada ikan. 

Pengujian pensortiran ikan dilakukan dengan cara ketika ikan mulai berjalan 

diatas konveyor kemudian ikan bandeng tersebut akan terdeteksi oleh 2 sensor yaitu 

sensor ir dan sensor strain gauge, yang mana nantinya ketika ikan terdeteksi oleh 

sensor ir maka secara otomatis ikan akan berhenti selanjutnya ketika ikan berhenti, 

sensor strain gauge akan aktif dan melakukan proses penimbangan pada ikan. Setelah 

proses penimbangan selesai maka proses selanjutnya yaitu ikan akan ditentukan 

dalam 3 kategori untuk ikan dengan kategori ringan, aktuator akan membuka jalur 

ikan menuju wadah kecil, untuk ikan dengan kategori sedang, aktuator akan 

membuka jalur ikan menuju wadah sedang dan untuk ikan dengan kategori besar, 

aktuator akan membuka jalur ikan menuju wadah berat.  

Dilakukan 10 kali percobaan dengan beban agar dapat diketahui nilai 

ketepatan sistem dalam membaca nilai beban serta ketepatan dalam penentuan 

kualitasnya yaitu dengan beban 50gr sampai 150gr tergolong kualitas kecil, 150gr 
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sampai 300gr tergolong kualitas sedang, serta lebih dari 300gr tergolong kualitas 

besar. 

Tabel 4.3. Tabel Akurasi Keberhasilan Alat 

Percobaan ke- 
Timbangan 

digital(gr) 
HX711 Kualitas Keterangan 

1 88 93,4 Kecil Berhasil 

2 102 109,8 Kecil Berhasil 

3 131 138,4 Kecil  Berhasil 

4 147 154,3 Kecil  Tidak  

5 162 170,2 Sedang Berhasil 

6 204 198,6 Sedang Berhasil 

7 250 248,3 Sedang Berhasil 

8 311 308,5 Besar Berhasil 

9 356 349,6 Besar Berhasil 

10 408 402,9 Besar Berhasil 

 

Dari data hasil percobaan tersebut dapat diketahui persentase keberhasilan alat 

dengan rumus berikut : 

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐤𝐞𝐛𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 =
Percobaan berhasil

Total percobaan
× 100% 

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐤𝐞𝐛𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 =
9

10
× 100% = 90% 
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Dari percobaan alat yang sudah dijelaskan dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan alat  dan dari data hasil percobaan dapat diketahui bahwa alat 

dapat bekerja dengan baik yaitu dengan tingkat keberhasilan 90% dimana alat 

tersebut mampu menyortir ikan berdasarkan bobot dan ukurannya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan pengujian tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun 

Otomatisasi Sistem Penentuan Kualitas Ikan Berdasarkan Berat Terukur” dapat 

menarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Software dalam alat penentuan kualitas ikan ini mampu mensortir ikan 

berdasarkan bobot dan ukurannnya, sehingga dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

2. Dari data hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui 

bahwa software alat pensortir ikan ini memiliki kinerja yang baik yang 

dapat menyortir ikan berdasarkan bobot dan ukurannya yang dilakukan 

secara otomatis. Dan alat ini dapat mensortir ikan dengan rata-rata 

untuk proses penyortiran adalah selama 2 menit dengan menghasilkan 

14 ikan, jadi dapat diperkirakan dalam waktu satu jam alat dapat 

menyortir ikan sebanyak 420 ikan dengan jumlah ikan sesuai kualitas 

kecil, besar maupun sedang.  

3. Dari data pengujian diketahui bahwa tingkat akurasi alat mencapai 90% 

untuk menentukan kualitas ikan berdasarkan berat terukur. 
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5.2 Saran 

Penulis mengharapkan agar kedepanya alat ini bisa dikembangkan sehingga 

lebih baik lagi dalam pemilahan ikan. Beberapa saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pensortiran ikan berdasarkan berat terukur komposisi bahan di 

perhitungkan terlebih dahulu agar didapatkan pembacaan hasil yang lebih 

akurat. 

2. Diharapkan adanya penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan alat 

tersebut dengan menambah jenis objek yang di deteksi dalam pengujian  

untuk meningkatkan kinerja alat. 
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LAMPIRAN 

 

 

Gambar 1. Hasil Rancang Bangun Sistem Penentuan Kualitas Ikan Berdasarkan Berat 

Terukur 

 

 

Gambar  2. Rangkaian Hardware Alat 
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      Gambar 3. Wadah Penampung Ikan             Gambar 4. Mekanisme  

               Penggerak Konveyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 5. Mekanisme aktuator pemilah                           Gambar 6. Mekanisme  

                                                                                   Pembuangan Ikan 
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Gambar 7. Rangkaian Modul Sensor Strain Gauge 

 

 

 

Gambar 8. Relay 
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Program Arduino Rancang Bangun Otomatisasi Sistem Penentuan Kualitas Ikan 
Berdasarkan Berat Terukur 

 

#include <Servo.h>                                  //memanggil library servo 

#include <HX711.h>                              //memanggil library HX711 

#include <Wire.h>                                 //memanggil library i2c 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>          //memanggil library LCD 

#define IRpin_PIN PIND 

#define IRpin1 7 

#define IRpin2 8 

#define Relay 2 

#define DOUT  A0 

#define CLK A1 

HX711 scale(DOUT, CLK); 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);       // set the LCD address to 0x27 for a 20  

                                                        chars and 4 line display 

 

Servo myservo1;   

Servo myservo2; 

double rerata; 

float hasil; 

int i=0; 

int kc=0; 

int bs=0; 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN OTOMATISASI... NISFUL MASLUKHAH



55 
 

int sd=0; 

int langkah=0; 

int x,y,z; 

float calibration_factor = -2570; //-2570 worked for my 440lb max scale setup 

 

void sedang(){                       //memberi nilai sudut servo arah lurus 

myservo1.write(105); 

myservo2.write(105.); 

} 

void besar(){                         //memberi nilai sudut servo arah kanan 

myservo1.write(170); 

myservo2.write(140); 

} 

void kecil(){                          //memberi nilai sudut servo arah kiri 

myservo1.write(70); 

myservo2.write(35); 

} 

 

void setup() { 

 

Serial.begin (9600);                //nilai baudrate 

pinMode (IRpin1,INPUT);     //ir1 sebagai input 

pinMode (IRpin2,INPUT);     //ir2 sebagai input 

myservo1.attach(5);                //servo 1 pada pin digital 5 
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myservo2.attach(6);                               //servo 2 pada pin digital 6 

pinMode (A2,INPUT_PULLUP);        //pin A2(tombol1) sebagai input pullup 

pinMode (A3,INPUT_PULLUP);       //pin A3(tombol2) sebagai input pullup 

pinMode (11,INPUT_PULLUP);       //pin D11(tombol3) sebagai input pullup 

pinMode (2,OUTPUT);                     //Relay sebagai output 

digitalWrite(2,LOW);                       //kondisi awal relay 

 

 

  Serial.begin(9600);                         //nilai baudrate 

  lcd.init();   

  scale.set_scale(); 

  scale.tare();                                    //Reset the scale to 0 

 

  long zero_factor = scale.read_average();        //Get a baseline reading 

  Serial.print("Zero factor: ");              //This can be used to remove the need to  

                                                    tare the scale. Useful in permanent  

                                                              scale projects. 

  Serial.println(zero_factor); 

  scale.set_scale(calibration_factor);     //Adjust to this calibration factor 

} 

 

void loop() {   

  int ir1 = digitalRead(IRpin1); 

  int ir2 = digitalRead(IRpin2); 
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  int x=digitalRead(A2);  

  int y=digitalRead(A3); 

  int z=digitalRead(11); 

  if(langkah==0){digitalWrite(2,HIGH);          // Konveyor Jalan 

  if (x==LOW){kc=0;} 

  else if (y==LOW){sd=0;} 

  else if (z==LOW){bs=0;} 

  if(ir1==LOW)langkah=1; 

     

  } 

   

  if(langkah==1){digitalWrite(2,LOW);  

  scale.set_scale(calibration_factor);             //Adjust to this calibration factor 

 

  float beban = scale.get_units()*10; 

  delay(300); 

  int i=0; 

  float hasil; 

  for(i=0;i<10;i++){ 

  rerata +=beban; 

  delay(100); 

  } 

  hasil=rerata/10;  

  lcd.setCursor(2,0);                   //Untuk menampilkan nilai pada LCD 
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  lcd.print("Bobot: "); 

  lcd.print(hasil,1); 

  lcd.print(" g"); 

  rerata=0; 

 

    if(hasil>50 && hasil<=150){langkah=2;}               //Kecil 

    else if(hasil>150 && hasil<=300){langkah=3;}     //Sedang 

    else if(hasil>300 && hasil<=1000){langkah=4;}   //Besar 

    else if(hasil<=50){langkah=0;}                         //Nilai selain bobot tsb maka  

                                                                        kembali ke langkah 0 

}  

   

  if(langkah==2){kecil();digitalWrite(2,HIGH);     //Jika langkah 2, maka  

                                                                      eksekusi aktuator kecil(kiri) 

    if(ir1==HIGH){langkah=5;} 

} 

 

  if(langkah==3){sedang();digitalWrite(2,HIGH);    //Jika langkah 3, maka  

                                                                    eksekusi aktuator kecil(lurus) 

    if(ir1==HIGH){langkah=6;} 

} 

  if(langkah==4){besar();digitalWrite(2,HIGH);    //Jika langkah 4, maka  

                                                                   eksekusi aktuator kecil(kanan) 

    if(ir1==HIGH){langkah=7;} 
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} 

  if(langkah==5){kc=kc+1;delay(5000);langkah=8;}    //counter jumlah ikan  

                                                                              ukuran kecil 

  if(langkah==6){sd=sd+1;delay(5000);langkah=8;}    //counter jumlah ikan  

                                                                               ukuran sedang 

  if(langkah==7){bs=bs+1;delay(5000);langkah=8;}    //counter jumlah ikan  

                                                                                        ukuran besar 

   

  if(langkah==8){sedang();langkah=0;}               //kembali ke arah lurus dan  

                                                                      langkah awal 

   

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(3,1); 

  lcd.print("Jumlah Ikan :"); 

  lcd.setCursor(3,2); 

  lcd.print("K     S     B"); 

  lcd.setCursor(3,3); 

  lcd.print(kc); 

  lcd.setCursor(9,3); 

  lcd.print(sd); 

  lcd.setCursor(15,3); 

  lcd.print(bs); 

} 
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