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BAB 3  

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan dari alat 

yang akan dirancang yaitu Thermometrer membran timpani untuk mengukur suhu 

bayi. Di mulai dengan analisa dan kemudian dilanjutkan gambaran umum tentang 

cara kerja alat sampai dengan perancangan dari alat tersebut.  

3.1. Analisa Sistem 

Perancangan sistem Termometer membran timpani diperlukan dalam 

mengukur suhu badan bayi secara otomatis. Pengguna dapat mengetahui dengan 

mudah suhu pada anaknya. Dengan menggunakan sensor suhu yang ditaruh di 

telinga sehingga sistem memberikan data kepada orang tua melalui ponsel yang 

dibawa saat beraktifitas di sekitar rumah   

3.2. Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada proses perancangan alat dan sistem, ada beberapa hardware dan software 

yang dibutuhkan untuk membangun sistem dengan fungsi yang sesuai, 

diantaranya: 

1. Hardware

Perangkat keras yang dibutuhkan diantaranya:

1. ESP 8266

2. MLX 90164

3. Baterai Alkaline Ace 27A/12v

4. AMS 324

2. Software

Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan antara lain:

1. IDE Arduino : merupakan Software yang digunakan untuk menulis Script

yang akan di build ke dalam Arduino. Proses yang akan di build ke dalam

Arduino sendiri, ditulis dengan menggunakan bahasa C.
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2. Proteus 7 Professional : Merupakan sebuah program aplikasi yang digunakan 

untuk merancang secara virtual alat yang akan dibuat, Sebelum dibuat 

kedalam bentuk nyata. 

3. Android Studio : Digunakan untuk membangun perangkat lunak, dalam hal 

ini adalah tampilan Interface dengan GUI untuk menampilkan output suhu 

badan. 

3.3. Perancangan Sistem 

 Pada Perancangan sistem akan dijelaskan bagaimana cara membangun dan 

mengkoneksikan antara Perangkat Lunak dan Perangkat Keras. Pada perancangan 

ini akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.1. Perancangan Hardware 

 Perancangan alat dimulai dari membuat diagram sistem mengenai 

gambaran umum dari cara kerja Termometrer membran timpani yang akan dibuat. 

Adapun diagram sistemnya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem. 

Dari diagram blok sistem diatas bisa dilihat bahwa proses Thermometrer 

membran timpani dimulai dari penginputan data dari pantulan sinar infra merah 

dari sensor MLX 90164 yang diukur dari telinga seseorang yang akan diukur suhu 
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badannya. Kemudian di proses melalui program yang dimasukkan pada ESP 

8266. 

Dimana fungsi ESP8266 adalah sebagai pemrogram suhu dan pembangkit 

sinyal wifi yang dikirim ke ponsel android Kemudian pada proses terakhir yaitu 

output akan menampilkan informasi suhu yang di tampilkan secara berkala pada 

layar ponsel yang berbasis Android. 

Selanjutnya kita membahas tahapan-tahapan perakitan dari rangkaian alat 

tersebut. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perakitan rangkaian alat 

tersebut. Adapun tahapan dari perancangan sensor akan dijelaskan seperti gambar 

berikut. 

1. Perancangan wireless ESP8266 

Komunikasi antara USB to TTL dan ESP8266 adalah secara serial dengan 

konfigurasi sebagai berikut. 

1. USB to TTL pin 1 ke pembagi tegangan dan kemudian ke ESP8266 RX 

2. USB to TTL 2 ke ESP8266 RX 

3. USB to TTL GND ke GND ESP826 

4. USB to TTL Vcc 3.3v ke ESP8266 Vcc dan CH_PD 
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Gambar 3.2 (1) ESP8266 (2) MLX90164 (3)USB to TTL 

Gambar 3.3 Skematik Upload      

Program. 
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2. Perancangan MLX90164 ke wireless ESP8266 

Komunikasi antara MLX90164 dan ESP8266 adalah secara serial dengan 

konfigurasi sebagai berikut. 

1. MLX pin 1 VIN ke RX dan CH_PD untuk membagikan tegangan dari 

sumber tegangan menjadi 3.3V dikarenakan. 

2. MLX pin 2 GND ke Ground dan sumber tegangan yang berfungsi untuk 

mendapatkan tagangan dari baterai. 

3. MLX pin  SCL dan SDA ke berfungsi GPIO0 dan GPIO2 dan kita bisa 

melakukan fungsi input atau output layaknya sebuah mikrokontroler. 

Fungsi dari GPIO tersebut membagikan data analog dari sensor inframerah 

untuk diolah pada ESP8266 sehingga menjadi data digital dan disebarkan 

melalui wireless  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.4 merupakan skematik dari alat pengukur suhu yang 

menggunakan esp8266 sebagai pemancar wifi ke handphone dan juga sebagai 

pengolah program yang menghubungkan sensor suhu mlx90164. Sehingga data 

yang diterima sensor yang diletakkan di telinga bayi akan diolah agar bisa dilihat 

suhunya melalui media handphone berbasis android. Rangkaian ams digunakan 

untuk mengkonversi tegangan dari baterai menjadi 3,3vdc. 

  

Gambar 3.4 Skematik alat Thermometrer membran timpani. 
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3.3.2. Flowchart Sistem 

 

Gambar 3.5 Flowcharts Sistem 

Keterangan: 

1. User menyalakan alat dengan cara menggeser ke posisi on dan meletakkannya 

pada telinga bayi yang akan diukur suhu badannya. Jika tidak maka proses 

selesai 

2. Terdapat proses komunikasi wifi antara alat dan ponsel dengan membuka 

program pada ponsel. 

3. sesaat kemudian pada layar ponsel akan mengeluarkan grafik suhu badan 

disertai dengan nilai suhu pada derajat celcius . 

4. Jika pada beberapa saat terdapat suhu panas yang tidak normal pada bayi maka 

ponsel akan membunyikan alarm sehingga user bisa melakukan tindakan yang 

tepat waktu.  
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3.3.3. Cara Kerja Sistem 

 

 

 Cara kerja dari alat Thermometrer membran timpani ini adalah, apabila 

sensor ditaruh pada telinga bayi dengan kondisi on kemudian sensor akan 

mengirim data ke mlx yang akan mengolah data dan menjadikannya sebagai 

sinyal wifi. Sinyal wifi yang terpancar akan diterima  user melalui ponsel yang 

sudah di setting yang akan menampilkan grafik suhu celcius secara continue. Pada 

saat tertentu jika terjadi suhu berlebih pada bayi, maka ponsel yang dibawa user 

saat kegiatan didalam rumah akan membunyikan alarm.sebagai peringatan. 

 

3.3.4. Desain Interface 

 Interface merupakan tampilan dari suatu program aplikasi yang berperan 

sebagai media komunikasi yang digunakan sebagai sarana berdialog antara 

program dan pengguna. Perancangan interface mendeskripsikan rencana tampilan 

dari informasi suhu badan. 

Gambar 3.6 Cara Kerja Alat 
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Gambar diatas merupakan rancangan Gui dari alat Termometrer membran timpani 

yang memberikan informasi ke ponsel android. Tampilan tersebut membentuk 

grafik secara continue agar user dapat mengetahui berapa suhu pada bayi dalm 

skala derajat celcius. 
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Gambar 3.7 Desain Interface. 
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