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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan dibahas tentang analisis dan perancangan sistem. Analisis 

sistem meliputi analisis masalah, deskripsi produk dan analisis kebutuhan. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi arsitektur sistem, perancangan perangkat 

clients lamp control, door lock, watt meter, kendali inframerah dan kamera. 

3.1 Analisis Sistem 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 1 Pendahuluan, sistem yang 

dibangun adalah subsistem dari sistem rumah cerdas pada sisi perangkat keras. 

Bagian ini meliputi door lock, lamp control, watt meter & electricity control, 

kendali inframerah dan kamera. Setiap clients kecuali kamera berkomunikasi 

dengan server melalui media WiFi oleh ESP8266. Sedangkan kamera terhubung 

dengan server secara langsung menggunakan kabel. 

3.1.1 Analisis Masalah 

Umumnya, rumah memiliki sistem kelistrikan paten atau tetap. Rutinitas 

seperti menyalakan lampu pada sore hari, mematikan lampu pada jam tidur, bahkan 

lupa mematikan lampu di kamar mandi terlebih lupa mengunci pintu pada malam 

hari adalah hal yang lumrah dilakukan pada sistem kelistrikan rumah paten. 

Beberapa masalah tersebut menjadi latar belakang pengerjaan tugas akhir ini. 

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membangun sebuah 

perangkat cerdas pembantu rumah tangga yang bisa diakses dari dalam maupun luar 

rumah yaitu seperti smarthome. Dengan sistem smarthome ini penghuni rumah 

akan terbantu dalam melakukan rutinitas yang dilakukan dirumah. 

3.1.2 Deskripsi Produk 

Perangkat keras rumah cerdas ini terdiri dari beberapa clients yaitu lamp 

control, door lock, watt meter, kendali inframerah dan kamera. Setiap clients 

berkomunikasi dengan server melalui WiFi oleh modul ESP8266.  

Setiap client memiliki arsitektur sistem yang berbeda. Berikut adalah deskripsi 

setiap client: 
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1. Lamp Control: Client ini adalah modul tambahan untuk lampu agar 

pengguna dapat mengatur intensitas cahaya pada lampu. Kendali intensitas 

cahaya yang dihasilkan lampu adalah melalui rangkaian dimmer yang 

mengatur besaran tegangan listrik yang masuk kedalam lampu.  

2. Door Lock: Client ini adalah kunci pintu otomatis yang dapat dikendalikan 

oleh pengguna. Client ini menggunakan modul kunci pintu solenoid sebagai 

pengunci pintu. 

3. Watt Meter & Electricity Control: Client ini dapat menghitung jumlah 

konsumsi watt yang dibebankan pada modul. Client ini juga dapat 

menyambungkan/memutuskan aliran listrik yang dilewatkan pada modul. 

4. Kendali Inframerah: Client ini adalah sistem pengganti remote control yang 

berbasis inframerah agar pengguna dapat mengendalikan perangkat yang 

telah didaftarkan tanpa melalui remote control lagi. Pengguna harus 

mendaftarkan suatu tombol di remote control terlebih dahulu dengan cara 

menghadapkan remote control ke modul dan menekan tombol tersebut. 

Setelah proses perekaman remote control selesai pengguna dapat 

menggunakan tombol yang direkam tersebut dalam sistem rumah cerdas. 

5. Kamera: Kamera ini berfungsi untuk merekam kondisi suatu tempat dan 

pengguna dapat memonitor atau memfoto tempat secara langsung. 

 

3.1.3 Analisis Kebutuhan 

Karena menggunakan perangkat lunak dan keras untuk membuatnya, 

berikut adalah kebutuhannya. Perangkat lunak yang digunakan adalah: 

1. Software Arduino IDE: Arduino IDE dibutuhkan untuk mendesain maupun 

mengoreksi sketsa program untuk mikrokontroler pada setiap modul. 

2. Web Browser, untuk mengakses website sistem rumah cerdas untuk 

keperluan menguji modul. 

Sedangkan untuk perangkat keras yang digunakan adalah: 

1. 4 unit modul WiFi ESP8266 

2. 1 unit USB to TTL  

3. 1 unit Solenoid door lock 

4. 1 unit 5A Non Invasive Current Sensor Transformer 

5. 1 unit web camera 

6. 3 unit USB charger  
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7. 1 unit Adaptor 12 volt 

8. Beberapa komponen-komponen elektronik 

9. Alat-alat pendukung seperti solder, papan pcb, multimeter, dsb. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem akan dijelaskan bagaimana perangkat lunak dan 

keras dibuat dan dapat saling terkoneksi antara satu dengan yang lain. Pada 

perancangan ini akan dijelaskan menggunakan diagram ataupun flowchart untuk 

mendapatkan data rancangan dari perangkat lunak dan keras yang dibuat. 

3.2.1 Metode Komunikasi Data 

Setiap modul memiliki metode yang sama dalam mengakses data pada 

server. Modul akan secara terus-menerus mengirimkan request data pada server. 

Jika pengguna memberikan sebuah perintah, server akan memberikan respon 

HTTP/1.x 200 OK, dengan diikuti string json dengan format yang sesuai dengan 

modul. Jika tidak ada perintah, maka server akan merespon dengan HTTP/1.x 200 

OK, namun tidak ada data pada string json. 

3.2.2 Perancangan Perangkat Keras 

Adapun perangkat keras dalam sistem smart home ini adalah: 

1. Door lock 

Pada client ini menggunakan modul kunci pintu solenoid, rangkaian 

driver solenoid, dan mikrokontroler ESP8266 sebagai pemroses data dan 

media komunikasi dengan server. 

  

 

 

Gambar 3.1 Skema sistem pada modul door lock.  

ESP8266 saklar transistor untuk solenoid Kunci pintu solenoid [11] 



 17 

  
Gambar 3.2 Flowchart sistem pada modul door lock.  

 

2. Lamp Control 

 Modul ini adalah lamp dimmer yang dapat dikendalikan oleh server. 

Pengaturan intensitas cahaya dilakukan oleh triac sebagai gerbang masuk 

tegangan listrik ke lampu. Triac ini dihubungkan dengan photoisolator 

sebagai sekat listrik mikrokontroler ke triac. Suplai listrik pada ESP8266 

didapatkan dari modifikasi USB charger dengan keluaran voltase 3.3 volt.  

 

Gambar 3.3 Skema sistem lamp control. 
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Gambar 3.4 Flowchart sistem lamp control. 

 

3. Watt Meter & Electricity Control 

Modul ini merekam jumlah arus yang melewati sensor. Sensor yang 

digunakan adalah 5A Non Invasive Current Sensor Transformer dengan 

kapasitas maksimal 5 ampere. Seperti halnya transformator, sensor ini 

memiliki gulungan kawat primer, sekunder, dan inti magnetis. Sensor ini 

mengeluarkan voltase analog sebagai hasil dari pembacaan arus [13].  

Modul ini juga dapat memutuskan dan menyambungkan aliran listrik 

melalui relay berkapasitas 10A pada 220 volt.  

 

Gambar 3.5 Skema sistem watt meter & electricity control. 

USB 

charger 



 19 

 

Gambar 3.6 Flowchart sistem watt meter & electricity control. 

 

4. Kendali Inframerah 

Modul ini berfungsi merekam dan mengirim sinyal inframerah remote 

control. Modul ini terdiri dari WiFi ESP-12F, sensor inframerah, dan 

infrared led. Modul ini menggunakan library Arduino bernama irrecord. 

Library irrecord ini merekam pengkodean data remote control dan 

menyimpannya sebagai data ASCII[14]. Pada saat proses perekaman, data 

yang didapatkan adalah data berupa hexadecimal yang nantinya dapat 

dikirim melalui infrared led untuk menggantikan fungsi remote control.  

 

Gambar 3.7 Skema sistem kendali inframerah. 
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Gambar 3.8 Flowchart sistem kendali inframerah. 

5. Kamera

Modul ini adalah modul jadi yaitu IP camera. Kamera ini terhubung langsung 

dengan server melalui kabel LAN atau WiFi.  

Gambar 3.9 IP camera terhubung langsung dengan server. 


