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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

 
3.1. Pengantar Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang perancangan dan pembuatan “Peta Elektronik 

sebagai Media Informasi Penyandang Tunanetra Berbasis Labview Menggunakan 

NI MyRio-1900”. Pembuatan sistem ini akan mempermudah tunanetra dalam 

pembelajaran geografi. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan alat ini, tunanetra 

mampu mengenal daerah mulai dari luas wilayah, potensi alam, wisata dan 

kebudayaan pada daerah khususnya Jawa Timur. Agar sistem tersebut dapat 

berjalan dengan baik dan sempurna, maka diperlukan perancangan dan pembuatan 

sistem, baik secara software maupun hardware untuk mendukung keseluruhan 

sistem yang akan di uji. Alat yang akan digunakan diantaranya NI MyRio-1900 

sebagai kontrol dari sistem, sensor warna TCS3200 sebagai pendeteksi warna, dan 

output suara menggunakan Audio Out dari NI MyRio, serta PC yang berfungsi 

sebagai memori penyimpan data. Selain itu, PC berfungsi juga sebagai human 

machine interface dalam mengontrol aktifitas yang dilakukan oleh tunanetra 

dengan menggunakan software Labview yang menggunakan bahasa dataflow 

berupa ikon-ikon dengan pemanfaatan Field Programmable Gate Array dan Real 

Time System yang diaplikasikan pada NI MyRio-1900.  

 
3.2. Diagram Blok dan Prinsip Kerja Sistem  

3.2.1. Diagram Blok Sistem 

 Studi tentang “Peta Elektronik sebagai Media Informasi Penyandang 

Tunanetra Berbasis Labview Menggunakan NI MyRio-1900” memiliki prinsip 

kerja sebagaimana digambarkan pada diagram blok seperti pada Gambar 3.1. 

berikut : 
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Gambar 3.1.  Diagram blok perancangan sistem 
 

 Pada proses awal, inisialisasi dilakukan pada peta yang telah diberikan alamat 

sesuai dengan degradasi warna yang berbeda. Peta yang menjadi acuan adalah peta 

Jawa Timur yang memiliki 28 Kabupaten/Kota. Setelah pemberian alamat warna 

pada setiap daerah maka detektor berupa sensor TCS3200 yang merupakan sensor 

warna akan mendeteksi peta yang telah di berikan alamat warna, dengan tahapan 

membaca frekuensi setiap perbedaan warna, selanjutnya dari proses sensor 

disimpan pada memori sebagai proses pengontrol peta yang akan berlangsung. 

 NI MyRio membaca hasil dari deteksi sensor yang diproses melalui bahasa 

digital dengan menggunakan IC Field Programmable Gate Array, setelah itu NI 

MyRio melakukan kalibrasi agar pengalamatan yang dilakukan oleh sensor dapat 

dideteksi dan dibaca sesuai dengan keadaan. Kemudian melakukan pemrograman 

pada PC sebagai media pengontrol aktifitas (Human Machine Interface) yang 

merupakan sarana bagi operator untuk mengakses sistem otomasi pada ruangan 

yang akan dilakukan oleh tunanetra ketika mendeteksi daerah menggunakan sensor 

warna. Interaksi yang dilakukan oleh sensor akan mengeluarkan suara berupa 

informasi potensi yang ada di daerah tersebut. 
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3.2.2. Flow Chart Sistem 
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Gambar 3.2. Flowchart sistem 

 
  Pada flowchart Gambar 3.2. di atas, untuk memulai pekerjaan sebuah sistem 

maka harus melakukan tahapan awal yaitu dengan mengaktifkan keseluruhan 

perangkat, kemudian sensor membaca frekuensi warna dan melakukan pencocokan 

database warna, apabila memenuhi maka akan memanggil alamat suara serta 

melakukan pemutaran dan apabila tidak maka akan melakukan pencocokan ulang 

pada frekuensi sensor. Disamping itu, human machine interface berfungsi untuk 

melihat kondisi masukan maupun keluaran yang dihasilkan. 
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3.3. Perancangan dan Pembuatan Mekanik  

Pada perancangan dan pembuatan mekanik dalam peta elektronik dibuat 

dengan spesifikasi seperti pada Gambar 3.3. berikut : 

 

 
Gambar 3.3. Rancangan mekanik 

1. Papan kayu berfungsi sebagai wadah peta maupun perangkat elektronik, 

dengan dimensi 76cm x 41cm x 7cm. 

2. Pada tahapan kedua yaitu melakukan perancangan peta Jawa Timur dengan 

menggunakan software ArcGIS yang diubah ke CorelDraw. Dicetak 

menggunakan bahan Akrilik yang memiliki diameter 2mm dan memberikan 

pembatasan wilayah (Grafir) serta Huruf Braile yang berfungsi sebagai 

pemberi informasi Kota dalam bentuk tulisan sehingga daerah tersebut mudah 

dikenali oleh Tunanetra. Peta Jawa Timur memiliki 28 warna yang terdiri dari 

masing- masing Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah 

ini :  

 
Tabel 3.1. Warna masing-masing daerah 

No Nama Kota Warna No Nama Kota Warna 

1 Banyuwangi  
 15 Tuban  

2 Situbondo  
 16 Bojonegoro  

3 Bondowoso  17 Mojokerto  
 

4 Jember  
 18 Jombang  
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No Nama Kota Warna No Nama Kota Warna 

5 probolinggo  
 19 Nganjuk  

6 Lumajang  
 20 Kediri  

7 Malang  21 Blitar  
 

8 Pasuruan  
 22 Tulungagung  

9 Batu  23 Trenggalek  
 

10 Madura  
 24 Pacitan  

11 Sidoarjo  
 25 Ponorogo  

12 Surabaya  
 26 Madiun  

13 Gresik  
 27 Magetan  

14 Lamongan  
 28 Ngawi  

 
3. Speaker berfungsi sebagai pemberi informasi suara kepada tunanetra. Memiliki 

tegangan DC 5v, standar impedansi 4Ω, Sparation 70 dB, dan frekuensi respon 

30Hz – 20KHz. 

4. Sensor warna TCS3200 berfungsi sebagai pendeteksi warna peta Jawa Timur, 

sensor warna ini mendeteksi photodiode dan akan di konversikan ke frekuensi. 

Input pada sensor ini terdiri dari S0,S1,S2,S3, Led, Output, dan tegangan 2,7v 

– 5,5v serta memiliki temperatur -40°C sampai dengan 85°C. 

5. NI MyRio-1900 berfungsi sebagai kontroler alat dengan memadukan antara 

input dan output dengan menggunakan IC Field Programmable Gate Array 

dan Real Time System.  

6. PC berfungsi sebagai penyimpan data rekaman suara dan human machine 

interface sebagai pengontrol aktifitas tunanetra dalam melakukan 

pembelajaran menggunakan peta elektronik.  

 
3.4. Perancangan Hardware  

Pembuatan peta elektronik sebagai media informasi penyandang tunanetra 

memiliki rangkaian pendukung hardware dengan spesifikasi sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar di 3.4. berikut : 
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Gambar 3.4. Rangkaian hardware 

 
3.4.1. Perancangan Input Hardware 

 

 
 

Gambar 3.5. Perancangan input hardware 
 

Gambar 3.5. di atas merupakan interface NI MyRio dan sensor warna 

TCS3200 dengan koneksi pin sebagai berikut :  

- S0 dengan Port MXP connector A pada pin 11 digital input. 

- S1 dengan Port MXP connector A pada pin 13 digital input. 

- S2 dengan Port MXP connector A pada pin 15 digital input. 

- S3 dengan Port MXP connector A pada pin 17 digital input. 

- LED dengan Port MXP connector A pada pin 19 digital input. 

- Output dengan Port MXP connector A pada pin 21 digital input. 

- Vdd dihubungkan pada MXP Connector A pin 1 dengan besar tegangan +5V. 

- Ground dihubungkan pada MXP Connector A pin 8 untuk digital Ground.  
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3.4.2. Perancangan Output Hardware  

 

 
 

Gambar 3.6. Perancangan output hardware 
 

Pada Gambar 3.6. di atas, Audio Out NI MyRio disambungkan pada speaker 

dan Audio In disambungkan pada PC untuk mengontrol proses suara yang 

tersimpan dan dikeluarkan melalui speaker.  

 
3.5. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan perangkat lunak ini, menggunakan software Adobe Audition 

untuk proses rekaman dan software LabView 2016 dalam melakukan 

pemrograman. Tahapan yang dilakukan dalam perangkat lunak ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.7. di bawah ini :  

 

Gambar 3.7. Diagram alir Perangkat Lunak 

 
3.5.1.  Perancangan Audio  

 Proses ini, data yang telah dikumpulkan berupa informasi setiap daerah 

diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk, letak wilayah, potensi alam, potensi 

wisata, sejarah, dan kebudayaan  dapat disimpan dan diolah melalui PC yang 
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digunakan sebagai media informasi pada peta elektronik tunanetra. Rekaman yang 

dilakukan menggunakan software Adobe Audition.  

 

 
Gambar 3.8. Mengelola suara menggunakan Adobe Audition 

 
3.5.2.  Perancangan Sensor Warna  

 Pada tahapan ini, perancangan program pada sensor warna TCS3200 dengan 

kombinasi antara sensor dan Ni MyRio-1900. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. human machine interface sensor warna 
 

 Perancangan sensor warna yang terdapat pada Gambar 3.9. merupakan 

pengontrol sensor warna TCS3200 yang memiliki fungsi untuk mengetahui besar 

periode dan siklus kerja dari sensor serta mengetahui frekuensi yang didapatkan 

sensor dalam pendeteksian warna.  
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3.5.2.1. Perancangan FPGA Sensor Warna  

 

 
 

Gambar 3.10. Diagram blok pemrograman sensor pada FPGA 
 

Pada Gambar 3.10. Pin yang telah terhubung akan diprogram dan 

dikalibrasikan sesuai dengan datasheet sensor warna TCS3200 menggunakan 

indikator false/true. Pada indikator Red, DIO0 dan DIO1 bernilai true dikarenakan 

output frekuensi scaling sebesar 100% serta DIO2 dan DIO3 false dikarenakan 

alamat dari photodiode untuk indikator Red. Struktur yang di gunakan yaitu time 

loop sebagai pengeksekusi diagram lebih dari satu, dengan kemampuan waktu yang 

tepat dalam proses umpan balik. Dari nilai Red, Green dan Blue serta clear akan 

diambil nilai rata-rata frekuensi, untuk mendapatkan nilai frekuensi dari sensor 

warna dapat dilakukan dengan tahapan pada Gambar 3.11 dan 3.12 di bawah ini :  

 
 

 

 
Gambar 3.11. Front panel frekuensi sensor warna pada FPGA 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.12. Diagram blok frekuensi sensor warna pada FPGA 



31 
 

 Pada Gambar 3.11. dan Gambar 3.12. di atas menghitung waktu tinggi dan 

rendah dari sinyal, karena target menggunakan FPGA sehingga menggunakan 

single system time-loop yang memiliki kerja dalam mengeksekusi lebih cepat 

dengan menjalankan semua fungsi didalam siklus clock tunggal.  

Dalam proses pembacaan tinggi dan rendah frekuensi sensor warna yang 

di implementasikan pada Field Programmable Gate Array, jika sinyal tidak sama 

dengan sinyal terakhir maka akan mendeteksi tepi, pada bagian comparation 

fungtion jika ada kelebihan maka akan diulangi, dan jika nilai yang didapatkan oleh 

case structure benar maka digunakan sebagai indikator.  

 
3.5.2.2. Perancangan RT-MyRio pada Sensor Warna 

 Berdasarkan output yang dikeluarkan merupakan frekuensi sehingga 

program yang di perlukan untuk mendapatkan komposisi warna adalah melakukan 

pengukuran dan perhitungan scaling, sehingga dapat mengetahui warna yang 

diperoleh serta dapat mengetahui periode dan siklus kerja. 

 
Gambar 3.13. Gelombang kotak 

 
Dalam siklus gelombang kotak untuk mendapatkan Ttotal dengan menjumlahkan 

antara Ton dengan Toff yang dikenal dengan istilah periode satu gelombang. 
 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓                      (3.1) 
 

Mempunyai siklus kerja gelombang dengan rumus 
 

𝐷 =
𝑇𝑜𝑛

(𝑇𝑜𝑛+𝑇𝑜𝑓𝑓)
=

𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
            (3.2) 

 

Untuk mendapatkan tegangan keluaran dapat dirumuskan sebagai berikut :  
 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 𝑉𝑖𝑛              (3.3) 
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Untuk mendapatkan berapa periode dan duty cycle dari sensor warna. 

Dengan menggunakan rumus yang berada pada (3.1) dan (3.2) dapat diprogram 

seperti pada Gambar 3.14. di bawah : 

 

 
Gambar 3.14. Diagram blok duty cycle dan periode sensor 

 
Sensor warna TCS3200 diperlukan kalibrasi dalam menentukan jangkauan 

warna dengan pemanfaatan Real Time NI MyRio, dalam kombinasi ini 

menggunakan FPGA reference dan dialamatkan ke bitfile agar dapat membaca nilai 

tinggi dan nilai rendah dari sensor seperti pada Gambar 3.15. di bawah : 

 

 
Gambar 3.15. Diagram blok RT sensor warna  
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3.5.3. Perancangan Sound Output 

Pada proses ini melakukan perancangan output suara yang dikeluarkan 

melalui port audio out dari NI MyRio-1900. 

 

 
 

Gambar 3.16. Human machine interface sound output 

 
Pada Gambar 3.16. di atas, suara yang di keluarkan akan menampilkan filter 

pada speaker dengan perbandingan suara yang sebenarnya. 

 
3.5.3.1. Perancangan FPGA Sound Output 

 

 

Gambar 3.17. Diagram blok FPGA simulasi sound output 
 

Tahapan pada Gambar 3.17. di atas merupakan pemrograman Field 

Programmable Gate Array dengan menggunakan while loop dalam 

pengelompokan data dan loop timer berfungsi sebagai penunggu nilai yang akan 

ditentukan dalam hitungan loop iterasi. Selain itu FPGA I/O Audio In di proses 

sampai melakukan filter data dan diteruskan pada Audio Out dari NI MyRio. 
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3.5.3.2.  Perancangan RT Sound Output 

 

 

Gambar 3.18. Diagram Blok Pemrograman Sound pada RT MyRio 

 

Suara yang dikeluarkan melalui inputan PC akan diolah oleh NI MyRio, 

rasio suara yang dikeluarkan melalui  speaker, keadaan ini memadukan perhitungan 

signal antara sistem pada Real Time dan Field Programmable Gate Array dengan 

memberikan rumus :  

 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 = 40000000 ×
1

44101
= 907𝐻𝑧   (3.4) 

Menentukan waktu tunggu dapat dirumuskan 

𝑊𝑎𝑖𝑡 𝑈𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑁𝑒𝑥𝑡 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 =
1

10
× 1000 = 100𝜇𝑠  (3.5)        

Perhitungan Sample Rate dirumuskan  

 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 44101 ×
1

10
× 2 × 3 = 26460 Hz  (3.6) 

 
 Dalam melakukan konfigurasi audio untuk mendapatkan request dept dan 

pengolahan suara melalui audio in, audio yang didapatkan akan dijalankan dan 

melakukan filter data dengan melakukan pengukuran spectral berbasis FFT RMS 

(root–mean–square) untuk menampilkan tindakan dari spektrum. 

 

3.5.4.  Perancangan Human Machine Interface  

 Perancangan Human machine interface ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi aktifitas yang dilakukan oleh tunanetra. 
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Gambar 3.19. Human machine interface peta 
 

Human machine interface control berfungsi sebagai pengontrol aktifitas 

yang dilakukan oleh tunanetra pada peta sehingga apa yang dilakukan oleh 

tunanetra dapat diatur dan dilihat oleh operator. Untuk mendapatkan alamat pada 

masing-masing daerah maka dapat melakukan pengelompokan informasi yang akan 

diterima sebagaimana terdapat pada lampiran.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.20.  Diagram blok alamat suara 
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Pada Gambar 3.20. di atas, salah satu pemrograman human machine 

interface untuk memanggil informasi sensor dan informasi suara yang terdiri dari 

112 case structure daerah diantaranya terdapat 28 Kabupaten / Kota dalam 

penyampaian informasi.  

Pada proses pembacaan suara yang terdapat pada case structure Gambar 

3.20. perlu dilakukan pemrograman dalam menentukan format suara yang akan 

diputar, format inputan suara berupa wav file yang akan dikelola oleh Sound File 

Read Sample dan diteruskan ke index array menuju Play WaveForm sehingga dapat 

dijalankan pada aplikasi LabView seperti yang terlihat pada Gambar 3.21. dan 

Gambar 2.22. di bawah : 

 

 
Gambar 3.21.  Front panel sound file read 

 

 
Gambar 3.22. Diagram blok sound file read 

 
3.6. Tahapan Pengujian  

Pada tahapan ini berdasarkan perancangan sistem yang dibuat dilakukan 

pengujian untuk mengetahui kehandalan dari peta elektronik yang telah dibuat. 

Tahapan pengujian yang dilakukan antara lain : 

 
3.6.1. Pengujian Sensor Warna  

a. Pengujuan pendeteksian sensor warna TCS3200 
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Sensor TCS3200 memiiliki fungsi untuk mendeteksi dan membaca warna  

pada peta Jawa Timur. Warna yang dibaca dan diterima akan dikirim menuju 

NI MyRio-1900. Setelah mendapatkan data, NI MyRio mengolah dan 

menyimpan serta menginputkan ke dalam PC. Data yang didapat diantaranya 

: 

- Frekuensi dihasilkan melalui output dari sensor TCS3200, menampilkan 

frekuensi yang berbeda terhadap warna yang di berikan. 

- RGB sensor menghasilkan tiga jenis frekuensi yang berbeda dari tiap-tiap 

selektor yang diatur meliputi Red memiliki kombinasi low low, Blue 

memiliki kombinasi low high, no filter memiliki kombinasi high low dan 

Green memiliki kombinasi high high. 

- RGB Labview merupakan nilai Red Green Blue dari sistem yang akan 

disesuaikan dengan frekuensi sensor warna dan menjadikan acuan dalam 

pengkalibrasian warna. 

b. Pengujian respon cahaya terhadap sensor warna TCS3200 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui respon sensor terhadap keadaan 

cahaya. Keadaan yang dihadapi diantaranya : 

- Keadaan terang ketika sensor berada pada pagi sampai sore hari. 

- Keadaan gelap ketika sensor berada pada malam hari atau kondisi ruangan 

tidak ada cahaya. 

c. Pengujian warna dengan LED HMI  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rangkaian yang telah 

dirancang dapat mendeteksi warna sesuai dengan keadaan peta. Setelah 

mendeteksi warna pada peta maka LED yang berada pada monitor akan 

menyala menyesuaikan dengan daerah yang terdeteksi. 

 
3.6.2. Pengujian Suara  

a. Pengujian pengolahan suara 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah suara yang telah direkam 

dan diolah dapat berjalan pada aplikasi Labview. 

b. Pengujian suara dengan inputan sensor warna  

Pada pengujian suara dengan inputan sensor warna ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah rancangan yang telah diprogram dapat mengatur warna 
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dan mengeluarkan suara sesuai dengan alamat yang diberikan sehingga 

informasi yang didapatkan sesuai dengan keadaan sistem. 

 
3.6.3. Pengujian  (Human Machine Interface) dalam mengelola informasi 

Pada aplikasi Labview, ada 4 mode kontrol yang terdiri dari HMI Sensor, 

HMI Warna, HMI Suara, dan HMI Aktifitas Tunanetra. 

a. HMI Sensor ini menampilkan periode, duty cycle, frekuensi total dan grafik 

dari pembacaan sensor warna. 

b. HMI Warna ini menampilkan warna yang sesuai dengan pilihan warna sensor 

pada keadaan sebenarnya pada peta Jawa Timur.  

c. HMI Suara ini menampilkan filter suara yang disaring dari suara sebenarnya 

d. HMI Aktifitas Tunanetra menampilkan aktifitas yang dilakukan oleh 

tunanetra pada peta elektronik yang terdiri dari empat menu diantaranya :  

- Pengujian informasi sejarah  

- Pengujian informasi budaya potensi alam dan perekonomian  

- Pengujian informasi letak geografis, luas wilayah, kepadatan, desa, 

kecamatan dan kondisi lingkungan  

- Pengujian informasi makanan dan minuman khas daerah. 

 


