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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Analisa Sistem 

3.1.1. Deskripsi Umum Sistem 

Pada tugas akhir ini akan dibuat aplikasi angkot mobile menggunakan 

mikrokontroler. Aplikasi ini menggunakan sistem operasi android yang akan 

menampilkan lokasi angkot, estimasi waktu kedatangan angkot, dan jumlah 

penumpang yang ada di dalamnya. Data lokasi dan jumlah penumpang didapat 

melalui mikrokontroler yang terpasang di dalam angkot. Data tersebut dikirim ke 

webserver menggunakan internet. Data tersebut ditampilkan secara real time dan 

diperbarui dengan interval 10 detik.  

3.1.2. Analisa Kebutuhan 

3.1.2.1.  Fungsionalitas 

Kebutuhan fungsionalitas sistem merupakan jenis kebutuhan yang berisi 

proses-proses yang akan berjalan di sistem. Berikut merupakan kebutuhan 

fungsionalitas aplikasi angkot mobile. 

1. Mikrokontroler dapat menghitung jumlah penumpang. 

2. Mikrokontroler dapat mengambil koordinat dari lokasi angkot. 

3. Mikrokontroler dapat mengirim data lokasi dan jumlah penumpang ke server. 

4. Aplikasi dapat menampilkan data lokasi, estimasi waktu kedatangan angkot, 

dan jumlah penumpang dari server.  

3.1.2.2.  Non Fungsionalitas 

Kebutuhan non fungsionalitas sistem merupakan jenis kebutuhan yang berisi 

properti yang dimiliki sistem. Berikut merupakan kebutuhan non fungsionalitas 

sistem. 

a. Sistem dijalankan pada sistem operasi android dengan versi minimal 

android 4.0. 

b. Sistem dijalankan pada mikrokontroler menggunakan arduino, ethernet 

shield, router, modem, sensor proximity, dan gps. 

c. Data sistem disimpan dalam webserver. 

d. Sistem dijalankan menggunakan koneksi internet. 
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3.2. Desain Sistem 

 

 

Gambar 3.1. Desain sistem 

 Gambar 3.1. merupakan desain sistem secara keseluruhan dari tugas akhir 

ini. Mikrokontroler pada angkot akan menghitung jumlah penumpang berdasarkan 

penumpang yang masuk dan keluar. Mikrokontroler juga mengolah informasi 

lokasi yang diterima dari modul gps yang terpasang pada mikrokontroler. Data-data 

yang sudah diolah tersebut nantinya akan dikirimkan ke web server melalui 

internet. Data yang sudah dikirimkan dan disimpan dalam database tadi akan 

diakses melalui aplikasi berbasis android. Bagian-bagian dari sistem tersebut akan 

dijelaskan pada sub bab berikutnya. 

3.2.1. Perancangan Perangkat Keras 

Dalam tahap ini akan dilakukan perancangan perangkat keras. Perangkat 

keras yang digunakan disini adalah mikrokontroler. Mikrokontroler digunakan 

sebagai alat untuk menghitung dan mengirimkan data jumlah penumpang dan 

koordinat yang didapat. Berikut adalah desain perangkat keras yang akan dibuat. 

 

INTERNET 
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Gambar 3.2. Perancangan perangkat keras 

Ada dua data yang akan diproses ke dalam arduino yaitu data jumlah 

penumpang dan koordinat gps. Jumlah penumpang akan dihitung dengan dua buah 

proximity sensor dan koordinat lokasi didapat dari gps. Dua data tersebut akan 

diproses di dalam arduino dan akan dikirimkan ke webserver melalui internet. 

Arduino diletakkan di pintu bagian samping. Berikut adalah gambar letak alat pada 

pintu angkot. 

 

    S1 = Sensor 1 

    S2 = Sensor 2 

     A = Arduino 

     Pin = pintu angkot 

 

   

Gambar 3.3. letak mikrokontroler 

3.2.1.1. Arduino 

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler yang menggunakan chip 

ATmega328P. Arduino Uno memiliki 14 pin digital untuk berkomunikasi (I/O pin, 

Input/Output) dengan 6 pin diantaranya dapat digunakan sebagai PWM (Pulse With 
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Modulation), 6 pin analog(ADC/ Analog-to-Digital Converter internal), osilator 

berkecepatan 16 Mhz, konektor USB, konektor catu daya, ICSP header dan tombol 

reset[3].  

Gambar 3.4. Arduino Uno  

3.2.1.2. Ethernet Shield 

  Arduino Ethernet shield memungkinkan papan arduino untuk terhubung ke 

internet. Arduino Ethernet shield menggunakan chip ethernet Wiznet W5100. 

Wiznet W5100 menyediakan jaringan protocol (IP) menggunakan TCP dan UDP 

yang mendukung 4 koneksi secara simultan. Ethernet shield dapat terhubung ke 

internet dengan menggunakan Ethernet library[4]. Ethernet shield dapat digunakan 

dengan cara menumpuk papan Ethernet shield di atas papan arduino. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.5. Ethernet shield 

3.2.1.3. Proximity Sensor 

 Proximity sensor adalah alat yang mendeteksi jika ada benda yang 

menghalangi sensor. Sensor proximity yang dipakai dalam tugas akhir ini adalah 

tipe E18-D80NK. Sensor tersebut membutuhkan daya sebesar 5 Volt. Alat ini akan 

mendeteksi jika ada benda yang menghalanginya. Untuk menghitung jumlah 

penumpang di dalam angkot, dibutuhkan dua buah sensor agar arduino dapat 

membedakan penumpang masuk dan keluar. 
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Gambar 3.6. proximity sensor 

3.2.1.4. Global Positioning System (GPS) Receiver 

 Global positioning system (gps) receiver adalah modul yang berfungsi 

untuk mengetahui lokasi berdasarkan latitude, longitude, dan altitude. Data tersebut 

nantinya akan di upload di webserver setelah diproses di dalam arduino. Modul gps 

yang digunakan adalah gps ublox neo6mv2. Modul tersebut membutuhkan daya 

sebesar 3,3 Volt.  

Gambar 3.7. GPS Ublox 

3.2.1.5. Router 

 Router disini berfungsi untuk menghubungkan arduino dengan internet 

melalui Ethernet shield. Pada router nantinya akan dipasang sebuah modem gsm 

agar dapat terhubung ke internet. Router yang dipakai pada tugas akhir ini adalah 

TP-Link tipe TL-MR3020. 
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    Gambar 3.8. Router TP-link 

3.2.1.6. Modem 

Modem digunakan untuk membuat koneksi internet yang nantinya akan 

melalui router agar dapat terhubung dengan arduino. Modem yang dipakai adalah 

modem efioo. 

Gambar 3.9. modem efioo 

3.2.2. Web server 

Web server berfungsi untuk menyimpan data secara online dan bisa diakses 

kapan saja menggunakan internet. Dalam database, no adalah nomor urut dalam 

database, id untuk menyimpan informasi plat nomor, jumlah untuk menyimpan data 

jumlah penumpang, serta lat dan lon untuk menyimpan data lokasi yang berupa 

koordinat dari lokasi angkot tersebut. Berikut adalah desain database yang 

digunakan  
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Gambar 3.10. desain database 

3.2.3. Aplikasi 

Aplikasi angkot mobile dibuat untuk android menggunakan android 

studio. Aplikasi ini dapat berjalan pada android versi 4.0 ke atas. Berikut ini 

adalah desain interface aplikasi angkot mobile : 

a. Menu utama 

Menu utama terdiri dari dua tombol yaitu tombol informasi dan start. 

Tombol informasi akan mengarahkan kita ke halaman yang berisi informasi 

mengenai aplikasi, sedangkan tombol start akan mengarahkan kita ke 

halaman map. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.11. Desain interface menu utama 

 

b. Informasi 

Pada halaman ini user akan diberi informasi bagaimana cara 

menggunakan aplikasi tersebut. 

 

 

 

   

Gambar 3.12. desain interface pilih trayek 

 

 

start 

informasi 

 

informasi 
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c. Maps  

Dalam halaman ini, aplikasi akan menampilkan lokasi angkot beserta 

keterangan jumlah penumpang di dalamnya. Data tersebut diambil dari web 

server. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.13. desain interface maps     
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