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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1.  Analisis Sistem 

Analisis sistem merupakan sub bab yang bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan sistem. Desain dari keseluruhan sistem yang dibuat, baik kebutuhan 

perangkat keras maupun perangkat lunak dalam proses rancang bangun alat 

deteksi pelanggaran asap rokok ini.  

Kurangnya kesadaran siswa akan bahaya merokok dan peraturan sekolah 

yang melarang untuk merokok di sekolah, membuat para siswa kerap melanggar 

larangan merokok di kawasan sekolah. Terutama di tempat – tempat yang tidak 

selalu berada dalam pantauan pihak sekolah, yaitu asrama sekolah, khususnya 

asrama putra. Seringnya ditemukan punting rokok di asrama putra tanpa diketahui 

pemiliknya membuat pihak sekolah maupun pengurus asrama kesulitan untuk 

mengetahui siapa siswa yang melanggar peraturan larangan merokok di sekolah. 

Selain itu pengurus asrama juga merasa kesulitan untuk melaporkan pelanggaran 

tersebut kepada wali murid tanpa adanya bukti yang jelas. 

Atas permasalahan tersebut maka dibuatlah alat pendeteksi asap rokok 

menggunakan cctv untuk mendeteksi pelanggaran merokok di kawasan sekolah, 

khususnya ruangan asrama putra SMK Al-Muslimun. Dengan dibuatnya alat 

pendeteksi ini, diharapkan dapat memudahkan pihak sekolah maupun pengurus 

asrama untuk mengetahui siswa yang melanggar peraturan dilarang merokok di 

kawasan sekolah. 

 

3.1.1. Analisis Kebutuhan 

Rancang bangun alat pendeteksi asap rokok ini tentu membutuhkan 

perangkat keras maupun perangkat lunak, maka dari itu dapat dianalisis 

komponen – komponen yang dibutuhkan untuk membuat alat pendeteksi asap 

rokok menggunakan cctv ini. 

Perangkat keras yang dibutuhkan: 

1. 1 Unit Raspberry Pi 

2. 1 Unit Sensor Karbon Monoksida MQ-7 
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3. 1 Unit Pi Camera 

4. 1 Unit USB Wifi TP-LINK TL-WN723N 

5. 1 Unit microSD Card 8 GB class 10 

6. 1 Unit Kabel LAN  

7. 1 Unit Micro USB Power Supply 

8. 3 Unit Kabel Jumper Female - Female  

 

Perangkat lunak yang dibutuhkan : 

1. Raspbian Whezzy OS,  digunakan sebagai sistem operasi utama pada 

Raspberry Pi 

2. Python, bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi 

untuk Raspberry Pi. 

3. MobaXterm, digunakan untuk remote desktop terhadap Raspberry Pi agar 

dapat diakses melalui laptop secara wired (menggunakan Ethernet) maupun 

secara wireless.  

 

3.1.2. Analisis Masalah 

Berdasarkan analisis dari kebutuhan sistem yang akan dibuat, maka dapat 

diidentifikasikan masalah – masalah yang ada adalah sebagai berikut :  

1. Menghubungkan sensor asap MQ-7 dengan Raspberry Pi 

2. Menghubungkan Pi Camera dengan perangkat Raspberry Pi untuk dapat 

digunakan sebagai cctv. 

3. Akses Pi Camera dan mengirimkan notifikasi secara wireless pada Raspberry 

Pi menggunakan USB wifi TP-LINK TL-WN723N.  

4. Perangkat lunak dapat menganalisa input yang didapat dari sensor MQ-7 dan 

input data dari Pi Camera. 

5. Mengirim data yang telah di proses Raspberry Pi menjadi notifikasi yang 

dikirim berupa push notification melalui perangkat android.  
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3.2.  Perancangan Sistem 

Pada bagian perancangan sistem akan dijelaskan bagaimana perangkat 

lunak dan perangkat keras dibuat. Juga dijelaskan bagaimana perangkat lunak dan 

perangkat keras dapat saling terkoneksi antara satu dengan yang lain. Perancangan 

ini akan dijelaskan menggunakan diagram ataupun flowchart. 

 

3.2.1. Arsitektur Sistem 

Pada perancangan arsitektur sistem ini akan dijelaskan melalui diagram 

blok untuk menggambarkan rancangan dari perangkat keras yang dibuat. Seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Perancangan Sistem 

 

 Perangkat keras yang terdapat pada Gambar 2.1 terbagi menjadi 3 bagian, 

yakni bagian input (input phase) yang terdiri dari sensor MQ-7 sebagai sensor 

utama pendeteksi gas karbon monoksida dalam udara dan PI Camera sebagai 

input visual atau video. Ketika sensor MQ-7 mendeteksi adanya kadar karbon 

monoksida dalam udara, maka Raspberry Pi akan memerintahkan PI Camera 

untuk menyala. Kemudian data visual dari PI Camera dan data dari sensor MQ-7 

akan diproses oleh Raspberry Pi pada bagian pemrosesan (processing phase) dan 

dikirim secara wireless menggunakan USB Wifi Adaptor sebagai peringatan yang 

berisi notifikasi (output phase).  
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3.2.2. Flowchart 

Pada perancangan alat pendeteksi asap rokok ini menggunakan diagram 

flowchart untuk mengetahui alur algoritma dari program yang berjalan atau 

melakukan aktifitas pemrosesan data. Pada Gambar 3.2 akan dijelaskan mengenai 

flowchart dari program yang ada pada perangkat keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Perangkat Keras 

 

Pada perancangan perangkat keras diatas prinsip kerja alat secara 

keseluruhan  adalah apabila sensor gas  pada ruang asrama mendeteksi kadar hasil 

pembakaran (karbon monoksida) yang terkandung dalam asap rokok >20ppm 

(default standard ppm yang dapat dideteksi oleh sensor MQ-7) maka data dari 

MQ-7 akan diproses oleh Raspberry Pi . PI Camera akan berubah pada posisi On 

dan melakukan pengambilan gambar. Data dari sensor asap MQ-7 akan diproses 

oleh Raspberry Pi dan dikirimkan sebagai notifikasi berupa push notification. Jika 
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MQ-7 tidak mendeteksi adanya kandungan gas karbon monoksida, maka PI 

Camera tetap berada pada posisi Off. Proses pengiriman data menggunakan 

jaringan wireless agar dapat terhubung secara jarak jauh. Notifikasi berupa push 

notification pada perangkat android yang berisi peringatan dan link tempat 

penyimpanan foto yang telah ditangkap oleh Pi Camera. 

 

3.2.3. Perancangan Perangkat Keras 

Pada perancangan perangkat keras ini Raspberry Pi menggunakan power 

5V dan minimal arus 700 mA yang didapat dari micro USB power. Inputan dari 

sensor asap MQ-7 akan dihubungkan dengan Raspberry Pi menggunakan pin 

GPIO pada Raspberry Pi sehingga data dari MQ-7 dapat diolah oleh Raspberry Pi. 

CCTV menggunakan model PI Camera yang dihubungkan pada port camera yang 

telah tersedia pada Raspberry Pi board. Raspberry Pi berfungsi untuk 

mengeksekusi perintah menyalakan PI Camera saat MQ-7 mendeteksi gas karbon 

monoksida. Kemudian notifikasi berupa push notification akan dikirim dari 

Raspberry Pi secara Wireless menggunakan USB wifi adaptor yang terpasang 

pada Raspberry Pi. Secara garis besar ilustrasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 

3.3. 
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Gambar 3.3 Ilustrasi Perancangan Perangkat Keras 

 

 

 
 


