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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Tujuan Perancangan 

 Perancangan merupakan suatu tahap yang penting dalam pembuatan suatu alat, sebab 

dengan menganalisa komponen yang digunakan maka alat yang dibuat bekerja seperti yang 

diharapkan. Petunjuk yang memuat spesifikasi komponen atau data book merupakan petunjuk 

yang sangat penting dalam perancangan apabila hasil yang diharapkan maka kegiatan 

selanjutnya adalah membuat bentuk yang lebih kompleks. Pembuatan sistem meliputi perancang 

perangkat keras dan perangkat lunak.   

 Untuk mendapatkan hasil yang optimal dibutuhkan perancangan yang baik. dengan 

memperhatikan karakteristik dari setiap komponen yang digunakan dan persediaan dipasaran 

sehingga dapat mempermudah dalam pengerjaan.  

3.1.1 Diagram Blok  

 Diagram blok rangkaian merupakan bagian penting dalam perancangan alat elektronik, 

karena dalam diagram blok dapat diketahui prinsip kerja secara keseluruhan dari rangkaian 

elektronik yang dibuat. Sehingga keseluruhan blok dari alat yang dibuat dapat membentuk suatu 

sistem yang dapat difungsikan atau sistem yang bekerja sesuai dengan perancangan. Keseluruhan 

dari diagram blok alat yang dibuat ditunjukan dalam Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Blok 

Penjelasan dari kerja sistem  : 

 Sumber listrik untuk arduino diperoleh dari Adaptor 

 Sumber inputan dari sistem tersebut berasal dari sensor mikro piezoelektik yang 

mendeteksi adanya getaran 

 Kemudian arduino akan memproses inputan  

 Saat sensor mikro piezoelektrik tidak mendeteksi getaran gempa maka led akan mati 

begitu juga dengan buzzer 

 Saat sensor mikro piezoelektrik mendeteksi getaran gempa led dan buzzer akan menyala 

 Saat led dan buzzer menyala, Gsm sim 800l akan mengirimkan pesan kepada user untuk 

pemberitahuan jika terdeteksi gempa.  

 

3.2 flowchart  

 Dari seluruh peracangan baik hardware atau software, maka prinsip kerja keseluruhan 

dari alat yang yang telah dibuat dapat ditunjukkan dalam gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Flowchart Rangkaian 

 

3.3 Instalasi Software 

 Sebelum melakukan perancangan perangkat terlebih dahulu harus menginstall software 

arduino IDE pada laptop atau PC yang dapat di download secara gratis di situs resmi arduino.cc. 

Fungsi dari software arduino ini adalah untuk melakukan proses coding atau pemrograman dari 

sistem yang dibuat. Setelah melakukan pemrograman data akan dikirim melalui USB (Universal 

Serial Bus) yang terhubung laptop  atau PC dengan arduino. Gambar 3.3 menunjukkan tampilan 

dan software arduino IDE.  
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Gambar 3.3 Tampilan software arduino 

3.4 Perancangan Perangkat  

 Pemilihan kebutuhan komponen pada perancangan sistem merupakan unsur yang sangat 

penting dan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Menggunakan arduino uno ATmega328. 

2. Menggunakan komponen yang mudah di beli pasaran, sehingga harga murah dan mudah 

di dapatkan.  

3. Menggunakan Modul GSM Sim 800 L sebagai pengirim sinyal kepada user.  

3.4.2 Perancangan Simulasi Sensor Mikro Piezoelektrik 

 Pada perancangan ini digunakan Sensor mikro piezoelektrik sebagai pembaca seberapa 

kuat getaran yang dihasilkan dari gempa. Sifat efek piezoelektrik berkaitan erat dengan 

terjadinya momen dipol listrik pada suatu padatan. Efek tersebut juga dapat di alirkan untuk ion 

di situs kisi Kristal dengan lingkungan yang ‘asimetris’, seperti dalam BaTi03 dan PTZs. 

Kepadatan dipol atau polaritas dapat dengan mudah dihitung pada Kristal dengan menjumlah 

momen dipol per volume unit sel satuan Kristal. Pada efek piezoelektrik, perubahan polasitas 

terjadi akibat dari pembebanan. Adapun simulasi prinsip kerja dari sensor mikro piezoelektrik 

yang akan tunjukkan pada gambar 3.5  
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Gambar 3.5 Cara Kerja Sensor Mikro Piezoelektrik 

3.4.3 Perancangan Modul SIM 800 L dan LM2596 

 Untuk dapat mengirim pemberitahuan adanya gempa ke user diperlukan perangkat seluler 

yang dapat diakses melalui mikrokontroler. Pada perancanga ini digunakan Modul SIM 800 L 

yang berfungsi sebagai media penerima dan pengirim sms secara otomatis.Sedangkan fungsi dari 

LM2596 regulator switching yang berkerja dengan sistem switching / saklar yang artinya bekerja 

pada 2 kondisi, ON-OFF. Tegangan akan di-saklar dengan tegangan umpan balik pin feedback. 

Di dalam LM2596 pin feedback terhubung dengan suatu  nilai tegangan. Tegangan pembanding 

pada komperator sama dengan tegangan output untuk tipe fix output sedangkan untuk tipe ajd 

(adjustable) tegangan pembandingnya 1.23V. kecepatan penyaklaran (ON-OFF) LM2596 adalah 

150kHz. Agar komunikasi antara Modul Sim 800 L dan LM2596 dengan mikrokontroler dapat 

bekerja dengan baik maka diperlukan rangkaian yang tepat. Adapun perancangan dari rangkaian 

arduino ditunjukkan pada gambar 3.6 
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Gambar 3.6 Perancangan Modul Sim 800 L dan LM2596 

 

3.4.4 Perancangan Buzzer dan Led  

 Untuk memberikan pemberitahuan adanya getaran gempa diperlukan perangkat yang 

dapat diakses dengan mikrokontroler. Dalam perancangan ini digunakan buzzer dan led. Jika 

terdapat getaran, maka lampu led akan berkedip begitu juga buzzer akan bunyi sebagai alarm 

pemberitahuan. Agar led dan buzzer bekerja baik dengan mikrokontroler diperlukan suatu 

rangkaian yang tepat. Pada perancangan ini ditunjukkan pada gambar 3.7 

 

 

Gambar 3.7 Perancangan Buzzer dan Led 
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3.5 Rangkaian Keseluruhan  

 Pada rangkaian pendeteksi getaran gempa menggunakan Arduino Uno ATmega328 dan 

sms gateway prinsip kerja alat yang diranacang penggunaan yang mudah. Saat getaran terjadi 

transformasi input akan diteruskan ke sensor mikro piezo yang diberikan aliran 5V dan diproses 

oleh mikrokontroler. Selanjutnya, sensor mikro piezoelektrik akan memproses sebarapa kuat 

getaran yang di hasilkan yang akan ditampilkan. Pada rangkaian terdapat tiga komponen 

elektronika yaitu Led, Buzzer dan GSM Sim 800 L sebagai penerima. Rangkaian penerima aktif 

jika pada rangkaian input memberikan sinyal. Adapun gambar rangkaian keseluruhan akan 

ditunjukkan pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 : Rangkaian Keseluruhan 
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