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BAB III 
 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 

 

3.1 Analisa Sistem 

Sistem monitoring ini bertujuan untuk mempermudah dalam 

memonitoring kelembapan udara dan suhu pada budidaya jamur. Dengan adanya 

sistem ini para pembudidaya jamur bisa lebih efektif dalam membudidayakan 

jamur apalagi dengan ditambahnya  web server pada sistem ini. Cara kerja sistem 

ini yaitu sensor akan mendeteksi kelembapan udara dan suhu setelah itu sensor 

akan mengirim informasi melalui jaringan TCP/IP. Kemudian semua informasi 

akan diolah oleh web server tersebut.  

Sistem ini dapat memberikan informasi tentang kelembapan udara dan 

suhu pada budidaya jamur. Sistem ini menggunakan web server supaya lebih 

mempermudah user untuk mendapatkan informasi. 

 

3.1.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem ini membahas kebutuhan software dan 

hardware yang dibutuhkan untuk membangun sistem yang sesuai dengan fungsi 

yang telah dirancang. Berikut kebutuhan sistem yang diperlukan: 

1. Software 

Software yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini sebagai berikut: 

 IDE Arduino : Software processing yang digunakan untuk menulis 

program kedalam Arduino. Processing sendiri merupakan penggabungan 

antara bahasa C++ dan Java. 

 PhpMyAdmin : Perangkat lunak open source yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi 

MySQL. 

 Apache : merupakan software web server sebagai penyedia layanan web. 

 Localhost : Sebagai server tempat penyimpanan data. 
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2. Hardware 

Hardware yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini sebagai berikut: 

 Arduino UNO 

 Arduino Ethernet shield 

 Sensor DHT11 

 

3.1.2 Analisa Masalah 

Berdasarkan Hasil analisa terhadap sistem yang ada, maka 

diidentifikasikan masalah-masalah yang ada sebagai berikut: 

1.  Menghubungkan antara perangkat keras yang yang terdapat pada 

tempat tertentu dengan perangkat lunak yang ada di web server, 

sehingga web dapat menerima data dari perangkat keras, dan dapat 

mengirim data. 

2. Sistem perangkat lunak dapat menganalisa statistik dari data dan 

memberikan monitoring data kepada user. 

3.  Dapat menarik kesimpulan apakah sistem perangkat lunak yang 

dibangun dapat bermanfaat atau tidak untuk monitoring kelembapan 

udara udara dan suhu pada budidaya jamur. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem akan dijelaskan bagaimana perangkat lunak dan 

keras dibuat dan bisa saling terkoneksi antara satu dengan yang lain. Pada 

perancangan ini akan dijelaskan menggunakan diagram ataupun flowchart untuk 

mendapatkan data rancangan dari perangkat lunak dan keras yang dibuat. 

 

3.2.1 Perancangan Perangkat Keras 

Pada perancangan perangkat keras ini akan dibahas mengenai perakitan 

hardware-hardware yang akan digunakan dalam pembuatan sistem ini. Perangkat 

/ alat yang digunakan pada pembuatan sistem ini terdiri dari Arduino Uno, 

Ethernet Shield, dan sensor DHT11. Adapun tahapan-tahapan perakitan alat akan 

dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Perancangan rangkaian Ethernet shield  

Arduino Uno tidak menyediakan perangkat bawaan untuk terhubung dengan 

jaringan wireless maupun kabel. Arduino Ethernet shield merupakan modul 

tambahan yang memungkinkan Arduino Uno bisa terhubung dengan network, 

sehingga Arduino dapat mengirim paket data ke server. Untuk pemasangannya 

cukup mudah yaitu dengan ditumpuk diatas papan atau dengan menancapkan tiap-

tiap pin ke board Arduino Uno, seperti gambar berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perancangan rangkaian sensor DHT11 

Sensor DHT11 berfungsi sebagai input suhu dan kelembapan udara pada 

sistem ini. Sensor ini memiliki 4 buah kaki, kaki yang pertama (VCC)  sebagai  

sumber daya yang dibutuhkan sensor yang dihubungkan dengan VCC pada board 

Arduino, kaki yang kedua (Data) sebagai output dari hasil pengolahan data analog 

sensor DHT11 yang dihubungkan dengan analog input yaitu pin A0 sampai A5, 

kaki yang ketiga tidak dihubungkan ke pin manapun, kaki yang keempat (GND) 

dihubungkan ke ground.  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Pemasangan Ethernet Shield pada Arduino Uno 

Gambar 3. 2 Rangkaian Arduino Uno dengan Sensor DHT11 
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3.2.2 Arsitektur Sistem 

Perancangan arsitektur ini akan dijelaskan melalui diagram blok yang 

mewakili rancangan dari perangkat keras. Untuk diagram blok bisa dilihat pada 

Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 3.3 terdapat perangkat keras perangkat lunak yang 

dikelompokkan dalam 3 layer yang memiliki fungsi tersendiri. Untuk sensor layer  

terdiri dari sensor kelembapan udara dan suhu DHT11 sebagai sumber data yang 

akan dicatat. Pada coordination layer data dari sensor  tersebut dikirimkan 

kerangkaian mikrokontroler. Setelah itu data diproses oleh mikrokontroler untuk 

kemudian dikirim ke Database melalui USB serial pada supervision  layer.  

Setelah  data sampai  pada Database  maka bisa dilihat  oleh  user dengan cara 

mengakses web tersebut melalui Web Browser. Pada tampilan web dilengkapi 

dengan data grafik dan data tabel dari  sensor kelembapan udara dan suhu. 

Pada gambar di atas, terdapat beberapa komponen, adapun fungsi dari 

masing-masing komponen adalah sebagai berikut:  

1.  Arduino Uno, merupakan otak dari sistem yang akan dibuat. 

2. Ethernet shield, merupakan penghubung antara Arduino Uno dengan 

network. 

3. Sensor DHT11, berfungsi sebagai pengukur suhu dan kelembapan udara  

udara. 

4.  Website untuk menampilkan data grafik dan data tabel. 

 

3.2.3 Flowchart 

Perancangan perangkat lunak baik itu yang ada didalam mikrokontroler 

ataupun website menggunakan diagram flowchart untuk mengetahui alur dari 

program yang berjalan atau melakukan aktifitas pemrosesan data, pada Gambar 

Website DHT11 Mikrokontroler 

Gambar 3. 3 Diagram Blok Arsitektur Sistem 
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dibawah ini akan dijelaskan mengenai flowchart dari program yang ada pada 

mikrokontroler dan website. 
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Gambar 3. 4 Flowchart proses Monitoring Budidaya Jamur 
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Perancangan perangkat lunak diatas awal mula sistem berjalan adalah: 

1. Membaca data dari sensor kelembapan udara dan suhu sebagai inputan data 

yang akan diproses. 

2. Selanjutnya Mikrokontroler menerima data dari sensor. 

3. Setelah diterima data dikirim ke Web Server. 

4. Web Server menyimpan data suhu dan kelembapan udara kedalam Database. 

5. Menampilkan data hasil melalui website. 

 

3.2.4 Perancangan Basis Data 

Sistem monitoring ini menggunakan database MySQL untuk menyimpan 

data yang dikirim oleh arduino. Data disimpan dalam satu tabel dengan nama 

tabel adalah monitoring_jamur dengan atribut waktu, kelembapan udara_udara, 

suhu. 

 

Gambar 3. 5 Desain Database 

 

3.2.5 Perancangan User Interface 

User Interface merupakan bagian penting pada sistem ini, 

karena bagian ini yang menjembatani pengguna dengan sistem. Desain user 

interface yang baik akan memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi 

yang dibuat. 

Website yang dibuat ini ada tiga bagian yaitu halaman utama, halaman 

grafik, dan halaman tabel. Lebih rinciannya penjelasan sebagai berikut : 
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1. Tampilan awal 

Form awal ketika membuka url website monitoring jamur.  

 

Gambar 3. 6 Tampilan Awal Website 

 

2. Tampilan Grafik 

Pada form ini akan menampilkan grafik secara berkala.  

 

Gambar 3. 7 Tampilan grafik Website 
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3. Tampilan Tabel 

Form ini akan menampilkan data yang dikirim oleh sensor. 

 

Gambar 3. 8 Tampilan Tabel Website 

 




