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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dibahas perancangan sistem implementasi teknologi 

ESP8266 dan GSM shield untuk monitoring serta pengontrol suhu udara berbasis 

website online menggunakan sensor DHT22. 

 

3.1 Perancangan Alat 

Perancangan alat dan sistem monitoring serta pengontrol pada tugas akhir 

ini terdiri dari dua bagian yaitu hardware dan software yang bertujuan untuk mem-

permudah melakukan pemantauan suhu serta pengontrolan pendingin pada gudang 

benih di BALITTAS Malang. Adapun gambar desain sistem yang dibuat seperti 

dalam Gambar 3.1  

Gambar 3.1 Diagram perancangan sistem. 
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3.2 Hardware 

 Pada tahapan ini menjelaskan prinsip kerja hardware  yang terdiri dari 

sensor DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembapan yang membaca data suhu pada 

gudang benih di Balittas Malang dan terhubung pada ESP8266 yang berfungsi 

untuk mengirimkan data sensor ke database melalui Tplink dan diinputkan ke 

server sehingga data yang dibaca oleh sonsor dapat dilihat oleh user dalam bentuk 

web yang terdiri dari tabel dan grafik. 

 Alat ini dilengkapi dengan pengontrol pedingin yang terdiri dari beberapa 

komponen yaitu arduino yang berfungsi untuk mengintergrasikan komponen 

seperti GSM Shield 800L sebagai tempat Slot Card yang difugsikan untuk sms relay 

supaya dapat mengirimkan perintah on/off pada pendingin melalu sms dari hp user 

dan GSM Shield juga dapat memberikan informasi keadaan pedingin. Kemudian 

Timer Clock yang terhubung pada Arduino berfungsi untuk mencatat data waktu 

ketika terjadi kerusakan atau eror pada peingin, dan ESP8266 E01 berfungsi untuk 

mengecek keadaan sensor DHT22 pada gudang benih Balittas Malang. 

3.3 Perancangan Hardware 

Gambar 3.2 menjelaskan bagaimana merancang sensor DHT22 dapat 

terhubung dengan ESP8266, DHT22 terdiri dari empat pin yaitu: Ground, input 

data, Vcc =3,3Volt, dan NC kemudian ESP8266 E12 yang memiliki 16 pin namun 

pin yang di pakai hanya 6 pin saja yaitu Vcc=3.3Volt, ground, CH_PD=3,3Volt, 

GPIOO/flash, GPIO1/TXDO dan GPIO 4 



15 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Sensor Node 

Gambar 3.3 Rangkaian pengontrol dan pencatat data waktu dan ESP8266 
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 Dalam gambar 3.3 menjelaskan bagaimana cara merancang agar komponen 

pengontrol dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan user perangkat hardware di 

atas terdiri dari beberapa komponen yaitu: arduino uno, GSM Shield 800L, 

Stepdown AC to DC 12Volt, Real Timer Clock (RTC), ESP8266 E01 dan Relay 2 

Channel. Alat berfungsi sebagai pengontrol pendingin dan pemantau keadaan 

sensor pada gudang benih Balittas Malang, Arduino Uno terintegrasi dengan GSM 

Shield 800L agar dapat di program supaya dapat memberikan informasi keadaan 

pendingin dan dapat memberikan perintah on/off pada pendingin melalui relay 2 

channel yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus pada pendingin 

alat ini juga dilengkapi dengan Real Time Clock (RTC) berfungsi sebagai mencatat 

data waktu ketika terjadi gangguan pada pendingin, kemudian ada juga komponen 

ESP8266 E01 yang berfungsi untuk memantau sensor DHT22 agar user dapat 

mengetahui sensor DHT22 masih bekerja dengan baik atau tidak, sehingga user 

dapat segera mengambil tindakan. 

3.4 Software 

  Dalam proses pembuatan alat menggunakan beberapa software supaya 

komponen dan perangkat keras yang di rancang dapat di pergunakan sesuai dengan 

kebutuhan user salah satu software adalah dengan menggunakan ESP8266 Flash 

Downloader, aplikasi arduino, dan bahasa pemrograman seperti bahasa C++. 

 

3.4.1 ESP8266 Flash Downloader 

 ESP8266 adalah sebuah mikrokontroler yang menawarkan sistem jaringan 

WiFi yang berdiri sendiri menggunakan protocol TCP/IP dimana dapat mem-

berikan koneksi ke node sensor. Ketika ESP8266 terkoneksikan ke board mempu-

nyai kemampuan untuk menyimpan dan memproses, oleh sebab itu dapat dengan 

mudah terhubungkan ke sensor, ESP8266 akan di program sesuai dengan kebu-

tuhan user menggunkan aplikasi ESP8266 flash downloader dan Arduino. 

 1.6.7. Adapun proses yang di lakukan adalah membuka ESP8266 flash downloader 

ditunjukkan dalam Gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Proses awal flashing ESP8266 downloader 

Gambar 3.5 Proses flashing ESP8266 Downloder 
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Dalam Gambar 3.5 ketika melakukan flashing atau proses pemrograman pin 

GPI00 dihubungkan ke ground sampai proses flashing selesai, setelah 

pemrograman selesai maka pin GPI00 di pindah ke VCC agar program tidak hilang, 

dan di akhir pemrograman di lakukan pengecekan program dengan menggunakan 

Arduino AT command. 

Gambar 3.6 Pengecekan program mengunakan aplikasi Arduino 1.6.7 

 

Gambar 3.6 Menunjukkan proses pengecekan program yang telah 

diinputkan pada ESP8266 menggunakan aplikasi Arduino 1.6.7 dan akan muncul 

pesan ready ketika ESP8266 sudah siap untuk digunakan. 
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Gambar 3.7 Pengecekan akhir program mengunakan aplikasi Arduino 

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa program yang diinputkan ke dalam arduino sudah 

tertulis “ready” itu berarti semua proses flashing sudah selesai. 

 

3.4.2 Server 

Komputer server diimplementasikan HTTP server yang berfungsi untuk 

menerima HTTP request dan mengirim HTTP respond ke client yaitu sensor node. 

Komputer server terdiri dari website dan database. Data yang dikirim oleh sensor 

node akan masuk kedalam database dan ditampilkan dalam bentuk website untuk 

mempermudah pengguna dalam memantau kondisi ruangan penyimpan benih.  

 

3.4.3 Database 

 Sistem monitoring ini menggunakan database MySQL untuk menyimpan 

data yang dikirim oleh sensor node. Data disimpan pada satu tabel yang bernama 

data dengan atribut id_sensor, waktu, temperature dan humidity. Id_sensor 

merupakan foreign key dari table sensor yang terdiri dari dua atribut yaitu id_sensor 

dan nama_sensor seperti contoh dalam Gambar 3.8 
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Sensor    

PK id_sensor   Data 

  nama_sensor  PK nomor 

   FK id_sensor 

     Waktu 

     temperature 

     humidity 

Gambar 3.8 Design Database 

 

3.5 Flowchart Rancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan proses pengiriman data dari sensor menggunakan 

modul WiFi dengan prototype gudang benih. Sensor DHT22 adalah modul yang 

digunakan untuk mengukur suhu udara di dalam gudang benih. Modul WiFi 

ESP8266 adalah mikrokontroler yang berfungsi untuk mengirimkan data berbasis 

wireless. Sensor suhu kelembaban udara dan modul WiFi dipasang pada gudang 

benih. 

Sensor suhu dan kelembaban udara dihubungkan dengan modul WiFi 

ESP8266, kemudian data hasil pembacaan sensor dikirimkan dengan menggunakan 

modul WiFi ke database computer server yang berjarak kurang lebih 30 meter. Data 

hasil monitoring ditampilkan dalam bentuk website dan didalam website terdiri dari 

tabel dan grafik yang menampilkan data suhu dan kelembaban udara di dalam 

gudang benih. Proses monitoring dapat dilakukan secara online sehingga dapat 

mempermudah pengguna dalam proses monitoring.  

User akan mendapatkan notifikasi jika suhu tidak sesuai dengan suhu yang 

dibutuhkan benih di dalam gudang benih. Suhu di dalam gudang benih dapat 

dikontrol oleh user dengan mengirim perintah untuk mengaktifkan pendingin yang 

ada di dalam gudang benih. GSM Shield di program untuk dapat memberikan 

perintah on/off pendingin melalui SMS. 
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Gambar 3.9 Flowchart cara kerja perangkat  
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Gambar 3.9 merupakan alur program dari sistem, ketika sistem aktif maka 

sistem akan melakukan inisialisasi variable terlebih dahulu, setelah itu sistem 

melakukan proses sensing atau pengambilan data suhu dan kelembaban udara dari 

sensor. Kemudian data yang diambil dari sensor dikirim melalui wireless ke server. 

Data diinput ke dalam database server kemudian dikirim ke server online dan 

diakses melalui website yang sudah dirancang sesuai kebutuhan. Jika nilai sensor 

sesuai dengan kebutuhan maka sistem akan membaca nilai sensor ulang, jika tidak 

maka user akan menerima pemberitahuan bahwa nilai sensor tidak sesuai. 

 

Gambar 3.10 Alur program sensor node  
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Dalam gambar 3.10 di jelasakan alur program sensor  node, ketika ESP8266 

aktif  kemudian  connect WiFi  setelah pembacaan sensor selesai makan data akan 

dikirimkan ke dalam data base lalu dikirimkan ke server  untuk proses ke dalam 

web online ketika data yang di baca oleh sensor  tidak sesuai maka akan terjadi 

pengulangan, ketika semua proses pembacaan sensor  selesai atau sudah benar 

makan akan di ulang kembali pembacaan data suhu dan kelembapan secara terus- 

menerus. 

 

Gambar 3.11 Alur program server 

Sistem perangkat lunak yang bekerja pada user yang mengelola data masuk 

dari perangkat keras serta menampilkan data online ke user (menggunakan MySQL) 

seperti dalam Gambar 3.11 
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Gambar 3.12 Alur program sistem control 

Gambar 3.12 menjelaskan sistem perangkat lunak yang bekerja pada pen-

gontrol suhu udara yaitu GSM shield dan mikrokontroler. 

Sistem pengukuran suhu udara ini merupakan sistem tertutup (loop system), 

maka proses pengukuran ini akan terus berulang. Sistem ini hanya akan berhenti 

beroperasi apabila dalam keadaan OFF atau tidak diberikan sumber tegangan. 

 

3.6 Perancangan User Interface 

User interface dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memantau 

suhu dan kelembaban ruangan di dalam greenhouse. User interface pada penelitian 

ini terdiri dari form login, form tampil data dan form grafik. 

 

3.6.1 Form Login   

Form login digunakan untuk proses autentikasi user sebelum masuk ke 

dalam sistem monitoring gudang benih seperti dalam Gambar 3.13. 

Mulai 

GSM Shield aktif 

Menerima perintah 

Menyalakan/matikan kipas 

Selesai 
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Gambar 3.13 Rancangan form login 

 

3.6.2 Form Tampil Data 

Setelah proses auntetikasi user, pada halaman ini user dapat melihat tabel 

yang berisi informasi mengenai suhu dan kelembaban udara di dalam gudang benih 

seperti dalam Gambar 3.14. 

Gambar 3.14 Rancangan form tampil semua data 
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3.6.3 Form Grafik 

Pada halaman ini user dapat melihat informasi suhu udara dan kelembaban 

di dalam gudang benih dalam bentuk grafik seperti dalam Gambar 3.15 

 

Gambar 3.15 Rancangan form grafik 

 


