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BAB III 

 PERANCANGAN ALAT 

Bab ini akan menjelaskan mengenai perancangan serta realisasi perangkat keras 

maupun perangkat lunak pada perancangan tugas akhir ini. Perancangan secara 

keseluruhan terbagi menjadi perancangan perangkat keras, perancangan antarmuka 

pengguna pada smartphone, dan integrasi sistem. 

3.1. Gambaran Sistem 

 

Gambar 3.1. Blok Diagram Alat 

 

Sistem yang dirancang adalah alat yang digunakan untuk memonitoring aquascape 

agar aquascape dapat terjaga dengan baik.  

Gambar 3.1 menunjukkan blok diagram keseluruhan dari sistem yang dirancang, 

secara umum sistem terdiri dari dua bagian utama yaitu Arduino Uno dan smartphone. 

Arduino Uno mengambil data dari RTC, sensor suhu dan modul bluetooth HC-05. Data 

tersebut nantinya digunakan untuk mengontrol lampu, kipas DC dan motor servo.  

Dalam program smartphone, terdapat perintah – perintah tertentu yang dapat 

digunakan untuk mengontrol Arduino Uno. Dalam pengiriman data antara smartphone dan 
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modul bluetooth HC-05 agar pengiriman data tersebut lebih terjamin maka data yang 

terkirim tersebut dilakukan proses enkripsi terlebih dahulu. Dalam tugas akhir ini 

digunakan enkripsi Simon sebagai penyandian data.  

Selain pengiriman data yang dilakukan pada smartphone, pengiriman data yang 

dilakukan oleh Arduino Uno menuju smartphone juga dilakukan proses enkripsi.  

3.2. Perancangan Perangkat Keras 

Pada bagian  ini akan dijelaskan mengenai perancangan hingga perealisasian 

perangkat keras sistem. Perancangan perangkat keras ini meliputi perancangan pada fish 

feeder, kipas DC, lampu, RTC,sensor suhu,modul bluetooth dan perancangan pada 

Arduino Uno.  

3.2.1. Fish Feeder 

 Fish feeder yang digunakan pada tugas akhir ini berupa wadah yang dipasang pada 

motor servo. Alat ini berguna untuk memberi makan ikan secara otomatis pada waktu yang 

telah ditentukan. Alat ini juga dapat bekerja jika pengguna ingin memberi makan ikan 

dengan cara mengontrolnya menggunakan smartphone. Wadah yang digunakan berbentuk 

tabung dengan diameter 5,5 cm dan tinggi 4,5 cm. Wadah ini memiliki lubang berdiameter 

2 mm yang digunakan untuk mengeluarkan makanan ikan. Agar makanan ikan dapat 

dikeluarkan maka servo akan bergerak 120 derajat searah jarum jam. Pada saat motor servo 

tepat pada 120 derajat searah jarum jam maka secara otomatis makanan akan keluar dari 

lubang (kondisi B) kemudian servo akan bergerak 120 derajat berlawanan arah jam untuk 

kembali ke tempat semula (kondisi A).  

 

 

Gambar 3.2 Fish Feeder tampak samping 
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3.2.2  Kipas DC 

 Kipas DC yang dipasang ini memiliki tegangan 12 V pada pengoperasiannya. 

Kipas DC dipasang dua buah secara paralel. Kipas ini berguna untuk menurunkan suhu 

pada aquascape jika suhu pada aquascape terlalu tinggi.  

 

Gambar 3.3 Kipas DC 12 V 

3.2.3 Lampu 

 Lampu pada aquascape berfungsi sebagai pengganti matahari. Karena aquascape 

umumnya diletakkan didalam ruangan maka cahaya matahari yang masuk sedikit. 

Tumbuhan dalam aquascape membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis, oleh karena itu 

digunakan lampu sebagai pengganti cahaya matahari.  

 

Gambar 3.4 Lampu pada Aquascape 

 Lampu pada aquascape ini berupa HPL 1 watt. Lampu ini menggunakan driver 

LED 10 watt sebanyak dua buah. Penyusunan lampu ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 
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Gambar 3.5 Untai Lampu Aquascape 

3.2.4 Real Time Clock (RTC) 

 Real Time Clock (RTC) pada tugas akhir ini berfungsi sebagai pembanding waktu 

secara real time yang nantinya akan digunakan oleh Arduino Uno untuk menentukan 

lamanya lampu akan menyala dan waktu pemberian makan ikan.  Pada perancangan ini 

RTC yang digunakan adalah IC DS1307.  

 

Gambar 3.6 RTC (DS1307) 

3.2.5  Sensor Suhu 

 Sensor suhu yang digunakan pada sistem ini adalah sensor suhu DS18B20 buatan 

Dallas Semiconductor. Dalam tugas akhir ini digunakan DS18B20 sebab sensor ini dapat 

bekerja di dalam air. Penggunaan sensor suhu ini hanya membutuhkan satu buah pin pada 

Arduino Uno sebagai jalur komununikasi. Agar dapat bekerja dengan baik pada 

perancangan untai sensor suhu ditambahkan sebuah resistor pull up pada pin ‘data’ di 

sensor suhu dengan nilai resistor pull up yang disarankan pada datasheet sebesar 4.7 kΩ. 

Sensor suhu ini bekerja pada tegangan 5 V.  
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Gambar 3.7 Untai Sensor DS18B20 

3.2.6 Modul Bluetooth 

 Modul bluetooth digunakan untuk media pengiriman data yang berupa perintah dari 

smartphone ke mikrokontroler. Perintah akan dikirimkan dari smartphone melalui 

bluetooth sehingga diperlukan modul bluetooth agar mikrokontroler dapat terhubung 

dengan smartphone dan menerima data yang dikirimkan. Modul bluetooth yang digunakan 

pada tugas akhir ini bertipe HC-05. Bluetooth ini memiliki versi 2.0. 

 

Gambar 3.8. Bluetooth HC-05 

3.2.7 Arduino Uno 

Pada pengerjaan tugas akhir ini, Arduino berfungsi sebagai pusat kontrol dari 

semua sistem. Bagian kontrol menggunakan Arduino yang bertugas untuk menentukan 

keputusan kapan harus melakukan perintah yang diinginkan. Dalam hal ini keputusan 

tersebut meliputi kapan harus menyalakan dan mematikan lampu, kapan harus memberi 

makan ikan. Bagian kontrol ini juga mengatur kapan harus menyalakan dan mematikan 

kipas.  
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 Perintah untuk menyalakan atau mematikan lampu, memberi makan ikan 

ditentukan berdasarkan waktu yang diterima dari modul RTC 1307. Perintah untuk 

menyalakan kipas diatur berdasarkan data yang diterima oleh sensor suhu DS18B20. 

 Selain kontrol otomatis dari Arduino, Arduino juga dapat melakukan perintah 

berdasarkan data yang diterima dari modul bluetooth HC-05 yang kemudian diolah 

sehingga dapat melakukan perintah – perintah tertentu.  

Tabel 3.1. Konfigurasi Pin Arduino Uno 

Nama Port Fungsi 

Digital 2 Motor servo sebagai fish feeder 

Digital 3 sensor suhu DS18B20 

Digital 6 Tx Bluetooth HC-05 

Digital 7 Rx Bluetooth HC-05 

Digital 9 Kontrol kipas 

Digital 10 Kontrol lampu 

Analog 5 SCL pada modul RTC 1307 

Analog 4 SDA pada modul RTC 1307 

 

3.3 Perancangan Antarmuka Pengguna 

 Antarmuka pengguna pada sistem ini terdapat pada smartphone. Antarmuka 

pengguna ini berguna untuk memonitoring suhu yang terdapat pada aquascape. Selain itu, 

fungsi lain dari antarmuka pengguna ini dapat digunakan untuk mengontrol Arduino Uno. 
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Gambar 3.9 Antarmuka Pengguna pada Smartphone 

Fungsi yang terdapat pada antarmuka pengguna smartphone antara lain : 

1. Tombol ini berfungsi untuk menghubungkan jalur data antara smartphone dengan 

modul bluetooth.  

2. Tombol ini berfungsi untuk memutuskan jalur data antara smartphone dengan 

modul bluetooth. 

3. Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan suhu yang telah diolah oleh Arduino 

Uno. 

4. Textbox ini berfungsi untuk memasukkan nilai  

5. Radio button ini berfungsi untuk memilih mana nilai yang akan diganti antara suhu 

batas atas ataupun suhu bawah dari aquascape. Nilai ini nantinya digunakan untuk 

mengatur kapan kipas pada Arduino akan menyala.  

6. Tombol ini berguna untuk mengirim data yang telah dimasukkan pada textbox. 

7. Tombol ini berfungsi untuk menyalakan ataupun mematikan kipas.  

8. Tombol ini berfungsi untuk menyalakan fish feeder. 

9. Tombol ini berfungsi untuk menyalakan maupun mematikan lampu.  
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3.4 Cara Kerja Sistem 

  Proses kerja sistem beserta diagram alir sistem akan dijelaskan menjadi enam 

bagian. Bagian pertama berisikan proses kerja sistem Arduino, yang kedua merupakan 

kerja sistem smartphone, yang ketiga adalah proses perluasan kunci pada enkripsi Simon, 

yang keempat adalah proses enkripsi pada Simon, yang kelima adalah pseudo code dari 

Simon, dan yang terakhir adalah pengiriman data antara smartphone dengan Arduino. 

3.4.1 Cara Kerja Sistem Arduino 

 Pada awal sistem, Arduino akan mencari apakah ada data yang diterima oleh modul 

bluetooth 

 Data terkirim berupa string. String tersebut memiliki nilai x dan y dengan karakter 

“:” sebagai pemisah. String tersebut kemudian dipisah menjadi nilai x dan y. Agar 

bisa dilakukan dekripsi nilai x dan y diubah menjadi integer. 

 Nilai x dan y tersebut kemudian didekripsi dengan metode Simon. 

 Data tersebut kemudian diolah apakah digunakan untuk menyalakan atau 

mematikan lampu, atau untuk memberi makan ikan atau digunakan untuk 

mengganti batas suhu 

 Apabila tidak ada data dari modul bluetooth, maka Arduino akan mengambil data 

dari modul RTC. Data yang diambil berupa jam menit dan detik. 

 Apabila jam pada RTC menunjukkan pukul 17:00 maka akan dilakukan pemberian 

makan ikan. 

 Data tersebut juga digunakan untuk mengecek apabila jam menunjukkan pukul 

6:00 maka lampu akan otomatis menyala. Apabila jam menunjukkan pukul 20:00 

maka lampu akan otomatis mati.  

 Setelah itu, Arduino akan mengecek suhu pada DS18B20, apabila suhu pada 

ruangan tersebut melebihi batas atas yang telah ditentukan, maka kipas akan 

dinyalakan dan akan berhenti apabila suhu sudah mencapai batas bawah dari suhu 

yang diinginkan.  

 Hal terakhir yang dilakukan adalah mengecek apakah ada perubahan suhu pada 

aquascape, jika ada maka data berupa suhu tersebut dienkripsi menggunakan 

metode Simon kemudian data tersebut dikirimkan ke smartphone. 
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Gambar 3.10 Diagram Alir Sistem Arduino Uno 
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3.4.2 Cara Kerja Sistem pada Smartphone 

 Pengguna terlebih dahulu menghubungkan smartphone dengan modul bluetooth 

dengan memilih tombol “off”. 

 Program akan menunggu hingga pengguna memilih tombol. 

 Pengguna bisa mengirim perintah pada Arduino melalui smartphone. 

 Untuk mengakhiri sambungan antara smartphone dengan modul bluetooth maka 

pengguna bisa memutus hubungan tersebut dengan memilih tombol “on”. 

 

Gambar 3.11 Diagram Alir Program pada Smartphone 

 

 

3.4.3 Perluasan Kunci pada Enkripsi Simon 

 Perluasan kunci pada Simon ini digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi. 

Perluasan kunci ini memiliki tiga jenis proses, tergantung dari besar blok(2n) dan besar 

kunci(mn). Proses perluasan kunci ini terdiri dari tiga jenis tergantung dari besar kunci(m) 

yang digunakan. Perluasan kunci ini digunakan saat Arduino  menerima data dari 
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smartphone maupun ketika smartphone menerima data dari modul bluetooth. Banyaknya 

perluasan kunci ini tergantung pada seberapa banyak round(T).  

 

Gambar 3.12 Perluasan kunci Simon dua word [3] 

 

Gambar 3.13 Perluasan kunci Simon tiga word [3] 

 

Gambar 3.14 Perluasan kunci Simon empat word [3] 
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3.4.4 Enkripsi Simon 

 Cara kerja sistem enkripsi ini dapat dilihat pada Gambar 3.15 dimana Arduino atau 

smartphone akan melakukan enkripsi saat akan mengirim data setelah sebelumnya 

melakukan perluasan kunci terlebih dahulu. Data yang digunakan dalam enkripsi simon 

untuk perluasan kunci, enkripsi dan dekripsi ini berupa heksadesimal. 

Proses enkripsi Simon didefinisikan sebagai  

Rk (x, y) = (y ⊕ f(x) ⊕ k, x), 

Dimana f(x) = (Sx & S8x) ⊕ S2x dan k adalah kunci round. Proses ini berulang sebanyak T 

round.  

 

Gambar 3.15 Bentuk perulangan  operasi dalam sebuah ronde pada Simon [3] 

3.4.5 Pseudo Code Simon 

3.4.5.1 Pseudo Code Inisialisasi Parameter pada Simon 

 Pada enkripsi ini dilakukan pendefinisian agar enkripsi Simon mudah digunakan.  

n = besar word (16, 24, 32, 48, or 64) 

m = angka pada kunci (4 if n = 16, 

3 or 4 if n = 24 or 32, 

2 or 3 if n = 48, 

2, 3, or 4 if n = 64) 

z = 

[11111010001001010110000111001101111101000100101011000011100110, 

10001110111110010011000010110101000111011111001001100001011010, 

10101111011100000011010010011000101000010001111110010110110011, 
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11011011101011000110010111100000010010001010011100110100001111, 

11010001111001101011011000100000010111000011001010010011101111] 

 

(T, j) = (32,0) if n = 16 

  = (36,0) or (36,1) if n = 24, m = 3 or 4 

  = (42,2) or (44,3) if n = 32, m = 3 or 4 

  = (52,2) or (54,3) if n = 48, m = 2 or 3 

  = (68,2), (69,3), or (72,4) if n = 64, m = 2, 3, or 4 

x,y = plaintext 

k[m-1]..k[0] = kunci 

3.4.5.2 Pseudo Code Perluasan Kunci pada Simon 

 Perluasan kunci pada enkripsi Simon digunakan untuk memudahkan dalam 

membuat program. 

for i = m..T-1 

tmp = S−3 k[i-1] 

if (m = 4) tmp = tmp ⊕ k[i-3] 

tmp = tmp ⊕ S−1tmp 

k[i] = ~k[i-m] ⊕ tmp ⊕ z[j][(i-m) mod 62] ⊕ 3 

end for 

3.4.5.3 Pseudo Code Enkripsi Simon 

 Psudo code enkripsi Simon ini digunakan untuk memudahkan dalam membuat 

program.  

for i = 0..T-1 

tmp = x 

x = y ⊕ (Sx & S8x) ⊕ S2x ⊕ k[i] 

y = tmp 

end for 

3.4.5.4 Psudo Code Dekripsi Simon 

 Psudo code dekripsi Simon ini digunakan untuk memudahkan dalam membuat 

program.  

for i = T-1..0 

tmp = y 

y = x ⊕ (Sy & S8y) ⊕ S2y ⊕ k[i] 

x = tmp 

end for 
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3.4.6 Pengiriman Data Antara Smartphone dengan Arduino 

 Pengiriman data dilakukan oleh smartphone. Karena smartphone berbasis java dan 

pada java tidak mengenal bilangan unsigned maka digunakan data berupa BigInteger. 

BigInteger digunakan sebab BigInteger tidak memiliki batasan maksimal pada sebuah 

bilangan. Enkripsi Simon membutuhkan 2 buah bilangan yaitu x dan y. Data itu kemudian 

disimpan dalam Big Integer sebagai xs dan ys.  

 Kunci yang dibutuhkan dalam proses enkripsi juga disimpan dalam array 

BigInteger. Kunci ini disimpan dalam array bernama key. Besar array berjumlah 72 sebab 

nilai maksimal dalam perluasan kunci yang dibutuhkan adalah 72. 

  Pada saat aplikasi awal dijalankan. Maka secara otomatis kunci akan dilakukan 

perluasan secara otomatis. Nilai awal kunci adalah nilai awal yang telah diset terlebih 

dahulu. Berikut adalah potongan program untuk melakukan perluasan kunci pada 

smartphone. 

void SimonKey(int M,int round,int seq,int data){ 

    BigInteger temp,temp2,temp3,max; 

    max = BigInteger.ZERO; 

    if(data==16) { 

        max = new BigInteger("FFFF",16); 

    } 

    if(data==24) { 

        max = new BigInteger("FFFFFF",16); 

    } 

    if(data==32) { 

        max = new BigInteger("FFFFFFFF",16); 

    } 

    if(data==48) { 

        max = new BigInteger("FFFFFFFFFFFF",16); 

    } 

    if(data==64) { 

        max = new BigInteger("FFFFFFFFFFFFFFFF",16); 

    } 

    for ( a=M ; a<round ; a++ ) 

    { 

        temp = ROR(key[a-1],data,3,max); 

        if(M==4)temp2 = temp.xor(key[a-3]); 

        else{temp2=temp;} 

        temp = temp2.xor(ROR(temp2,data,1,max)); 

        temp3 = new BigInteger(String.valueOf(z[seq][(a-M)%62] ^  

    3)); 

        key[a] = max.andNot(key[a-M]).xor(temp).xor(temp3); 
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    } 

} 

 Dalam melakukan perluasan kunci dibutuhkan beberapa parameter yaitu nilai M 

untuk besar kunci yang digunakan. Nilai round untuk banyaknya ronde yang digunakan 

dalam enkripsi. Nilai seq digunakan untuk menentukan konstanta z yang digunakan. Nilai 

data digunakan untuk menentukan besarnya word yang digunakan. 

 Karena BigInteger tidak mengenal batas maksimal sebuah bilangan maka perlu 

ditambahkan batas tersebut. Misal untuk besar data yang digunakan 16 bit, maka nilai 

maksimal yang dapat ditampung dalam sebuah data tersebut adalah 0xFFFF. Hal ini perlu 

dilakukan sebab pergeseran dalam enkripsi Simon membutuhkan batas maksimal sehingga 

pergeseran yang terjadi hanya bergeser pada besar data yang digunakan. 

 Setelah melalui perluasan kunci maka data tersebut di enkripsi. Berikut adalah 

potongan program untuk melakukan proses enkripsi pada smartphone. 

void enc(int round,int data) 

{ 

    BigInteger temp,max; 

    max = BigInteger.ZERO; 

    if(data==16) { 

        max = new BigInteger("FFFF",16); 

    } 

    if(data==24) { 

        max = new BigInteger("FFFFFF",16); 

    } 

    if(data==32) { 

        max = new BigInteger("FFFFFFFF",16); 

    } 

    if(data==48) { 

        max = new BigInteger("FFFFFFFFFFFF",16); 

    } 

    if(data==64) { 

        max = new BigInteger("FFFFFFFFFFFFFFFF",16); 

    } 

 

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

        temp = xs; 

        xs = ys.xor(ROL(xs, data, 1, max).and(ROL(xs, data, 8,  

    max))).xor(ROL(xs, data, 2, max)).xor(key[i]); 

        ys = temp; 

    } 

} 
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 Pada proses enkripsi dibutuhkan nilai xs dan ys. Hasil dari proses enkripsi tersebut 

juga disimpan dalam variabel xs dan ys. Dalam proses enkripsi dibutuhkan variabel round. 

Variabel ini bernilai banyaknya ronde yang dibutuhkan dalam proses enkripsi tersebut. 

Variabel data digunakan untuk menentukan besarnya word yang digunakan. 

 Untuk memudahkan proses pengiriman data maka data tersebut disimpan dalam 

bentuk string. Nilai xs dan ys dipisahkan oleh karakter “:”. Sehingga apabila data yang 

ingin dikirim nilai xs nya 100 dan nilai ys nya 100 bentuk data yang terkirim menjadi 

100:100. Data tersebut kemudian diubah menjadi byte dan dikirimkan ke Arduino. 

 Data yang diterima dalam Arduino disimpan dalam bentuk string. Nilai string 

tersebut kemudian dipecah menjadi 2 buah char array. Hal ini dilakukan agar proses 

pengubahan dari char menjadi integer menjadi lebih mudah. Setelah dilakukan proses 

pengubahan char, maka dilakukan proses pengubahan menjadi integer. Data tersebut 

disimpan dalam nilai xs dan ys. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dilakukan proses 

dekripsi.  

 Untuk melakukan proses dekripsi maka dilakukan perluasan kunci terlebih dahulu. 

Nilai kunci pada smartphone dan Arduino sama sebab enkripsi Simon adalah enkripsi yang 

mempunyai kunci simetris. Berikut adalah potongan program untuk melakukan perluasan 

kunci pada Arduino  

void kunci(int SIMON_M,int SIMON_T,int seq, int data) 

{ 

  uint64_t mx; 

  if(data==16)mx = 0xFFFF; 

  if(data==24)mx = 0xFFFFFF; 

  if(data==32)mx = 0xFFFFFFFF; 

  if(data==48)mx = 0xFFFFFFFFFFFF; 

  if(data==64)mx = 0xFFFFFFFFFFFFFFFF;  

  int i; 

  uint64_t tmp,tmp2; 
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    for ( i=SIMON_M ; i<SIMON_T ; i++ ) 

    {   

        tmp = ROR(key[i-1],3,data,mx); 

        if(SIMON_M==4)tmp2 = tmp ^ key[i-3]; 

        else{tmp2=tmp;}  

        tmp = tmp2 ^ ROR(tmp2,1,data,mx); 

        key[i] = (~key[i-SIMON_M]&mx) ^ tmp ^ z[seq][(i-  

    SIMON_M)%62] ^ 3; 

    } 

} 

 Proses perluasan kunci pada Arduino memiliki metode yang hampir sama dengan 

yang terdapat pada smartphone. Yang membedakan hanya tipe integer dalam Arduino 

dapat menggunakan uint64_t. Tipe ini merupakan nilai integer dengan panjang 64 bit dan 

bertipe unsigned. 

 Setelah dilakukan perluasan kunci maka data yang telah disimpan dalam nilai xs 

dan ys  dilakukan proses dekripsi . Berikut adalah potongan program proses dekripsi pada 

Arduino. 

void dec(int SIMON_T,int data) 

{ 

  int i; 

  uint64_t mx; 

  uint64_t tmp; 

  if(data==16)mx = 0xFFFF; 

  if(data==24)mx = 0xFFFFFF; 

  if(data==32)mx = 0xFFFFFFFF; 

  if(data==48)mx = 0xFFFFFFFFFFFF; 

  if(data==64)mx = 0xFFFFFFFFFFFFFFFF;  

  for ( i=SIMON_T-1 ; i>=0 ; i-- ) 

    { 
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       tmp = ys; 

       ys = xs ^ ((ROL(ys,1,data,mx)) & (ROL(ys,8,data,mx))) ^ 

(ROL(ys,2,data,mx)) ^ key[i]; 

       xs = tmp; 

    } 

} 

 Setelah data tersebut dilakukan proses dekripsi maka akan didapat plain text data 

asli yang dikirimkan oleh smartphone. Data tersebut kemudian digunakan untuk 

menjalankan perintah tertentu.  

 Setelah menjalankan perintah tertentu, Arduino akan mengirimkan balasan bahwa 

perintah tersebut telah dijalankan pada smartphone. Data balasan ini akan dilakukan proses 

enkripsi terlebih dahulu sebelum dikirimkam. Data yang dikirim akan memiliki format 

yang sama seperti ketika smartphone mengirimkan data ke Arduino. Data itu berupa hasil 

enkripsi nilai xs dan ys yang dipisahkan oleh karakter “:”. 

   

  

 

  

 

 

 


