
BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Perancangan Penelitian  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang cara kerja alat pengering batu bata 

ringan serta langkah langkah dalam pembuatan alat pengering batu bata ringan. 

Pada penelitian ini, perancangannya dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

perancangan yang berkaitan dengan Hardware dan perancangan yang berkaitan 

dengan Software. Perancangan Hardware ini meliputi bagian bagian dari seluruh 

blok-blok diagram yang saling berhubungan. Sedangkan untuk perancangan 

Software merupakan perancangan implementasi pada Arduino uno beserta 

inputnya. 

 
4.2 Pembuatan Alat Pengering Batu Bata Ringan 

Sebelum kita membuat alat pengering batu bata ringan, pastinya ada 

gambaran yang akan kita rancang. Untuk perancangan alat pengering batu bata 

ringan, kita juga perlu tampilkan langkah langkah pembuatan dari keseluruhan 

alat pengering batu bata ringan. Pertama tama Mulai, setelah itu kita akan mencari 

data data tentang alat pengering batu bata ringan. Selanjutnya akan melewati 

tahap desain. Dalam tahap desain ini kita bisa saja membuat desain alat yang ingin 

kita buat, lalu setelah mendesain gambaran alat kita akan mencari dan 

menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan alat yang ingin kita buat. Setelah itu 

kita akan melanjutkan ke tahap dalam pembuatan alat, dimana alat yang telah kita 

buat dan telah dirancang seperti yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mulai 

pengetesan alat. Dari pengetesan alat ini telah diberikan penempatan untuk 
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komponen komponen yang digunakan dalam membuat alat pengering batu bata 

ringan contohnya seperti Arduino Uno, Power Supply, Relay dan lain lain. Setelah 

melewati ke tahap pengetesan alat maka dari pembuatan alat pengering batu bata 

telah selesai. Berikut dibawah ini adalah diagram alat pengering batu bata ringan 

dari awal sampai akhir : 

 

Gambar 4.1 Tahap-Tahap Pembuatan Alat Pengering Batu Bata Ringan 

( Sumber : Data Primer ) 
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4.3 Penjelasan Tentang Alat Pengering Batu Bata Ringan 

Pengontrolan pada perancangan alat pengering batu bata ringan ini 

menggunakan arduino uno. Alat pengering batu bata ringan ini akan 

membutuhkan power supply. Pada alat pengering batu bata ringan ini juga 

menggunakan sebuah sesnsor suhu, heater pemanas, dan blower. Dimana sensor 

suhu ini berguna untuk membaca suhu yang ada didalam ruangan oven, 

sedangkan heater pemanas berguna untuk memanaskan ruangan didalam oven. 

Heater pemanas ini juga bias mengatur suhu, sehingga dalam proses pengeringan 

batu bata yang dihasilkan cukup memuaskan dan tidak hangus. Sedangkan blower 

berguna untuk memasukkan udara sehingga udara yang ada didalam oven tersebut 

akan teratur. Kecepatan putaran blower akan diatur oleh Arduino uno. 

Cara kerja pada alat pengering batu bata ringan ini tidaklah terlalu rumit. 

Pertama tama power supply akan memberikan input tegangan pada Arduino uno 

sebagai kontroler. Jika suhu yang ada didalam oven lebih dari 80° celcius maka 

heater akan mati, jika suhu yang ada didalam oven kurang dari 80° celcius maka 

heater akan hidup lagi. 

 

4.4 Perancangan Perangkat Keras ( Hardware ) 

Alat pengering batu bata ringan ini menggunakan Arduino uno sebagai 

kontroler. Arduino akan mengontrol semua komponen yang digunakan untuk 

membuat alat pengering batu bata ringan ini. 

Ukuran untuk batu bata ringan yang digunakan adalah P = 60 cm, L = 7,5 

cm, T = 20 cm. Maka dari itu alat pengering batu bata ringan ini akan mempunyai 

ukuran yang lebih besar dari pada batu bata ringan yang saat ini digunakan. Alat 
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pengering batu bata ringan ini akan memiliki P = 80 cm, L = 50 cm, T = 40 cm 

sehingga ruangan yang ada didalam oven akan cukup luas saat mengeringkan batu 

bata ringan tersebut.berikut dibawah ini adalah gambar perancangan alat 

pengering batu bata ringan : 

 

Gambar 4.2 Desain Alat Pengering Batu Bata Ringan 

( Sumber : Data Primer ) 

 

Gambar 4.3 Perancangan Real Alat Pengering Batu Bata Ringan Tampak 

Dari Depan 

( Sumber : Data Primer ) 
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Gambar 4.4 Tmpak Dari Dalam Pada Alat Pengering Batu Bata Ringan 

( Sumber : Data Primer ) 

 

Berikut dibawah ini adalah blok diagram pada alat pengering batu bata 

ringan : 

 

Gambar 4.5 Blok Diagram Pada Alat Pengering Batu Bata Ringan 

( Sumber : Data Primer ) 
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Dari blok diagram pada alat pengering batu bata ringan diatas, dapat 

dijelaskan bahwa power supply akan memberi input tegangan pada Arduino uno, 

dan sensor suhu akan membaca ruangan yang ada didalam oven pengering. 

Berikutnya relay akan mengontrol blower dan heater. 

 

Gambar 4.6 Perancangan Heater Tampak Dari Luar Dan Dalam 

( Sumber : Data Primer ) 

 

Dari gambar diatas bias kita lihat heater yang Nampak dari luar dan dalam. 

Heater ini terletak disebelah kiri oven dan akan ditutupi oleh blower. Heater yang 

digunakan pada penelitian ini ialah Heater PTC. Heater ini memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1. Memiliki daya 50 W 
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2. Tegangan terukur : 12 V AC/DC ( saluran listrik tidak 

membedakan antara positif dan negatif ). 

3. Suhu chip PTC : 230 derajat celcius. 

4. Metode panas : radiasi panas oleh aliran udara. 

5. Bahan panas PTC Thermistor. 

6. Utama digunakan dalam pemanas listrik/pengering pakaian. 

 

Gambar 4.7 Perancangan Blower Pada Alat Pengering Batu Bata Ringan 

( Sumber : Data Primer ) 

 

Pada gambar diatas bias kita lihat bahwa blower telah menutupi heater. 

Pada umumnya blower ini akan memberikan udara masuk pada heater, sehingga 

udara yang masuk kedalam oven ini bias terpenuhi dan batu bata ringan akan 

cepat mengering. Blower ini akan diatur oleh Arduino uno sehingga cepat atau 

lambatnya putaran pada blower bias diatur. Tersebut semakin cepat putaran pada 
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blower, maka udara yang akan masuk kedalam oven akan semakin panas, karena 

cara kerja pada heater PTC ini apabila semakin kuat tiupan angin pada heater 

maka udara yang keluar dari heater semakin panas. 

Selain dari itu ada juga alat khusus yang berfungsi untuk menjalankan 

pada prototype alat pengering bata ringan. Komponennya berupa power supply 

12V 10A, Relay 4 Channel, Arduino Uno dan rangkaian jumper. Untuk rangkaian 

jumper yang berada ditengah tengah antara power supply dan Arduino uno itu 

hanya sebagai rangkaian untuk memudahkan dan tidak sulit dalam menjumper. 

Pada gambar dibawah ini adalah panel yang mengontrol prototype alat pengering 

bata ringan : 

 

Gambar 4.8 Panel Box Control Prototype Alat Pengering Bata Ringan 

( Sumber : Data Primer ) 
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4.5 Perancangan Perangkat Lunak ( Software ) 

Dibawah ini adalah cara kerja alat pengering batu bata ringan : 

 

Gambar 4.9 Flowchart Cara Kerja Alat Pengering Bata Ringan 

( Sumber : Data Primer ) 

Untuk program dan cara kerja pada alat pengering batu bata ringan ini 

tidaklah terlalu rumit. Yang pertama input dari sensor suhu akan bekerja dan 

membaca suhu yang ada diruangan oven tersebut, apabila sensor suhu telah 

membaca suhu lebih dari 80° celcius maka Relay dan Heater akan mati. Begitu 

juga sebaliknya, apabila sensor suhu telah membaca suhu kurang dari 80° celcius 

maka relay dan heater akan hidup. Berikut dibawah ini adalah program dan cara 

kerja berdasarkan flowchart yang diatas : 

#include <OneWire.h>  
#include <DallasTemperature.h> 
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#define ONE_WIRE_BUS 2  
 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);  
DallasTemperature sensors(&oneWire); 
 
void setup(void)  
{  
 pinMode(6,OUTPUT); 
 pinMode(5,OUTPUT); 
 Serial.begin(9600);  
 sensors.begin();  
}  
void loop(void)  
{ 
 Serial.print(" Requesting temperatures...");  
 sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings  
Serial.println("DONE");  
 Serial.print("Temperature is: ");  
 Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); 
 
 int temp = sensors.getTempCByIndex(0); 
 
if (temp >= 60) 
 { 
 digitalWrite(6,LOW); 
digitalWrite(5,LOW); 
} 
 else 
 { 
 digitalWrite(6,HIGH); 
digitalWrite(5,HIGH); 
 } 
 
delay(100);  
} 
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