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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan dan pembuatan alat merupakan proses perencanaan desain yang 

dilakukan supaya tujuan dari penelitian dapat terpenuhi. Perancangan dan pembuatan 

alat pada penelitian ini berisi tentang rencana pembuatan dan pemodelan dari alat 

pengendali tingkat salinitas secara detail mulai dari perancangan mekanik hingga 

perancangan sistem kontrol. 

3.1 Gambaran Alat 

Alat yang akan direalisasikan dalam tugas akir ini adalah sebuah rancang 

modul otomatis dengan IC GAL untuk board utama dan cadangan pada lampu 

penerangan jalan. Secara umum alat ini mengontrol sklar yang ada pada lampu 

penerangan jalan untuk mebuat menjadi stabil saat mengalami kerusakan. 

Pengambaran awal dari cara kerja seluruh sisem dapat digambarkan dalam 

diagram blok. Diagram blok secara umum perancangan alat pada pembuatan alat ini 

dapat dilihat dalam gambar 3.1 

Gambar 3.1 Diagram Blok Perancangan 
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Prinsip kerja dari diagram blok pada Gambar 3.1 adalah sensor cahaya untuk 

meghitung nilai resistansi pada lampu penerangan jalan dan mengirim informasi pada 

Op-Amp untuk meneruskan informasi kepada IC GAL sehingga bisa untuk 

menjalankan board mana yang akan dipakai sesuai fungsinya. 

Sesuai sistem progam yang sudah dirancang IC GAL sebagai kendali pada 

board utama dan board back-up, secara otomatis apabila ada kesalahan kepada salah 

satu board yang tersedia maka akan berpindah ke board back-up untuk mengantikan 

kinerja board utama supaya kinerja lampu tidak terhambat. 

3.2 Perangkat Keras 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang perangkat keras yang ada didalam 

pembuatan alat sesuai dengan rancangan yang akan dibuat, dibagian ini akan 

menjelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat alat tersebut. 

Sesuai kebutuhan dan fungsi yang akan melengkapi alat ini supaya berjalan 

sesuai rancangan sudah dibuat maka perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

membuat alat ini adalah beberapa komponen elektronika meliputi : 

 LDR ( Light Dependent Resistor ) 

 OP AMP ( Operasional Amplifier ) 

 IC GAL ( Generic Aray Logic ) 

 Relay 

 Lampu 

Perangkat keras diatas akan dirancang sesuai dengan blok diagram sehingga 

akan menjadi alat sesuai yang diinginkan. 

3.3 Perancangan Perangkat Keras 

3.3.1 Rangkaian Sensor cahaya LDR 

 

Pada disain ini sensor yang digunakan dalam mendeteksi intensitas cahaya 

digunakan LDR (Light Dependent Resistror) jika intensitas cahaya maksimum 
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maka resistansi akan menurun kurang lebih 350kurang dan jika intensitas cahaya 

menurun maka resistansi yang ada pada LDR sebesar kurang lebih 500 K. 

Rangkaian LDR yang akan digunakan ditunjukkan dalam Gambar 3.2. 

Dengan mempertimbangkan intensitas cahaya matahari yaitu sore hari  

jam 17.30 dengan nilai resistansi < 20 K; sehingga dalam rancangan ini 

sebagai kontrol pada rangkaian driver transistor digunakan komponen op-amp 

type 741 yang terdiri 1 op-amp; output op-amp dalam kondisi +Vsaturation bila 

tegangan pada (+) input sedikit lebih besar dari pada tegangan (-) input. 

Sebaliknya bila tegangan (+) input op-amp sedikit lebih kecil dari pada (-) 

input , maka output op-amp dalam kondisi –Vsaruration. 

 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian voltage devider dengan LDR sebagai Transducer 

 

 

3.3.2 Rangkaian Keseluruhan 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan perangkat keras. 

Perancangan perangkat keras dalam skripsi ini akan dirancang sesuai dengan 

fungsinya masing – masing  



21 

 

 Perancangan perangkat keras menggunakan pcb dot matrix untuk menyusun 

komponen elektronika menjadi rangkaian yang terhubung menjadi satu dan memilik 

fungsi yang susuai dengan apa yang diingkan. Gambar 3.3 menujukkan hasil dari 

rangkaian pernagkat keras. 
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Gambar 3.3 Hasil Perancangan 

Saat tegangan masuk pada bord 1 maka fungsi system berjalan sesuai semstiya 

tapi apabia system tidak berjalan maka bord 1 akan mati dan digantikan dengan bord 

2 

 Apabila bord 2 sudah menyala dan terdetiksi bahwa tegangan rendah 

maka bord 2 akan mati dan segera digantikan oleh bord 3 

 Saat bord 3 sudah menyala sesuai fungsi maka bord 3 menjadi kontrol 

terakir untuk menjalankan system yang telah dirancang. Apbila bord 3 

mengalami kerusakan maka tidak ada pengganti dan bord akan mati. 
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3.4 Pemodelan IC GAL 22V10 

Hasil gerbang yang didapat pada IC GAL setelah diprogam untuk menjalankan sesuai 

rancangan yang dibutuhkan ditunjukkan dalam Gambar 3.4 
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Gambar 3.4 gerbang didalam IC GAL 

 

 

Tabel kebenaran rangkaian kontrol pemilih board cadangan (board I) bila 
board utama tidak bekerja/trouble ditunjukkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut 

Tabel 3.1 Kontrol Pemilih Board Cadangan (board I) 

INPUT Output 
    

A  B C 
    

0  0 0 
    

0  1 0 
    

1  0 0 
    

1  1 1 
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  Keterangan : A: kondisi output komparator/(input driver relay (“1” kondisi 

gelap dan “0” kondisi terang/cerah). 

Tabel kebenaran rangkaian kontrol pemilih board cadangan (board II) bila 
board I tidak bekerja/trouble ditunjukkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut 

Tabel 3.2 Kontrol Pemilih Cadangan (board II) 

INPUT 
Output 

 

X  Y Z 
    

0  0 0 
    

0  1 0 
    

1  0 0 
    

1  1 1 
     

kondisi output board utama ( “1” kondisi trouble (kontak terbuka) dan “0” 

kondisi terhubung (kontak tertutup) 

berdasarkan hasil rancangan diatas didapat hasil simulasi menggunakan 

Active HDL seperti ditunjukkan dalam Gambar 3.5 

 

 

Gambar 3.5 Hasil Simulasi Gerbang Logika 
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3.5 Instalasi Pemograman IC GAL 

 Bagian ini menunjukkan langkah – langkah membuat progam sebelum 

dimasukkan kedalam IC GAL tersebut 

 Untuk sistem operasi: Windows7 / vista / 2000/2003 / xp. Pada Windows7 / 

vista, anda harus mengatur dengan status Administrator, dan pada xp, keduanya oleh 

umum atau administrator .Tentang "Administrator", lihat dokumen bantuan jendela. 

Perhatian: jangan hubungkan pemrogram sebelum menginstal. Jalankan Setup.exe 

saat Gambar 3.6 berikut muncul maka klik baris kedua untuk memilih bahasa. 

 

Gambar 3.6 Memilih Bahasa 

 

Setelah itu klik Next untuk menginstal TopWin seperti Gambar 3.7 dibawah ini. 

 

 

   

 

 

  

Gambar 3.7 Menginstal TopWIn 
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 Menunggu proses menyalin data yang ditunjuukan dalam Gambar 3.8 

dibawah ini dan membutuhkan waktu kira-kira 30 detik 

 

Gambar 3.8 Menyalin Data 

Tekan [FINISH] ditunjukkan dalam Gambar 3.9 lalu untuk melanjutkan 

komputer. Ikon Topwin akan muncul di destop anda saat menginstal. 

 

Gambar 3.9 Selesai Instal. 

 Windows perlu logon diver perangkat ketika link pertama diprogam. Jadi 

berikut lagkahnya : 

 Sambungkan atarmuka USB di computer ke progam dengan kabel USB. 

Apabila lampu pada pemograman menyala hijau berarti masih belum. Apabila sudah 

tersambung seperti Gambar 3.10 maka bisa dilanjuttkan menginstal. 
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Gambar 3.10 Menemukan Perangakat Baru 

 Menemukan perangkat keras baru dan mengenali progam top yang bias 

dihemat. Jika tidak maka instalasi berikut akan gagal, selanjutnya pilih baris ketiga 

seperti Gambar 3.11 lalu tekan Next untuk melanjutkan. 

 

Gambar 3.11 Memilih Perintah 

 

 Apabila sudah dilakukan maka akan muncul seperti Gambar 3.12 lalu pilih 

baris utama (Auto) dan tekan Next. 

 

 

Gambar 3.12 Auto Staling 
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 Menemukan driver perangkat ditunjukkan dalam Gambar 3.13  membutuhkan 

waktu kira – kira 60 detik. Tekan [CANCEL] untuk menginstal ulang saat lembur 

 

 

Gambar 3.13 Menemukan Driver 

 Apabila sudah ditemukan dan berhasil menginstal maka akan muncul seperti 

Gambar 3.14 sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.14 Berhasil Menginstal 

Sekarang Topwin bisa dijalankan untuk membaca dan menulis chip saat 

lampu hijau menyala pada pemrogam. Mode dasar saat ini yang didukung oleh 

TopWin adalah TOP 2005, TOP 2007, TOP 2009, TOP 2049, TOP3000. Untuk 

Windows7 / vista / 2000 / 2003/ XP. Gambar berikut menunjukkan fungsi pada 

jendela utama dari Topwin6. Gambar 3.15 dibawah adalah fungsi jendela utama 
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Gambar 3.15 Fungsi Jendela Utama 

 Master fungsi dan tempat mereka di jendela utama.Perhatian: Anda Juga bisa 

menemukan zona penyangga dengan memberi tag pada lokasi pada jendela utama 

kecuali untuk klik 

 Programmer memiliki catu daya eksternal. Komputer yang berbeda 

memilikinya 

Sendiri saat ini antarmuka USB.Programmer bisa membaca dan menulis sebagian 

besar chip tanpa catu daya eksternal kecuali EPROM dari 27 seri atau perangkat itu 

saat ini bir kemudian 500 MA. 
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