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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Sistem 

Analisis sistem merupakan tahap yang bertujuan memahami sistem, 

mengetahui kekurangan sistem, dan menentukan kebutuhan hasil proses pada 

perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Dengan menganalisis 

prosedur sistem yang digunakan dan melakukan pengujian hasil, maka sistem 

dapat dievaluasi sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk dalam proses 

pembentukan kesimpulan. 

 

3.1.1 Analisa Kebutuhan 

Pada perancangan alat ini karena menggunakan perangkat lunak dan keras 

untuk membuatnya maka dapat dianalisa kebutuhan apa saja dari perangkat 

lunak dan keras untuk membuat yang dibutuhkan. Perangkat lunak yang 

dibutuhkan adalah: 

1. Compiler Arduino, digunakan untuk memrogram main board arduino 

nano agar memiliki kecerdasan buatan dengan menanamkan program 

didalamnya. 

2. Notepad ++, digunakan untuk membangun perangkat lunak, dalam hal 

ini adalah website untuk sistem monitoring. 

3. Web browser, digunakan untuk menampilkan dan mengakses website 

monitoring 

Perangkat keras yang digunakan adalah: 

1. 1 Unit Arduino Nano. 

2. 1 Unit wifi esp 8266. 

3. 1 Unit sensor cahaya bh1750FVI. 

4. 1 Unit sensor suhu dan kelembaban DHT22. 

5. 1 Unit LCD monochrome 16x2 

6. 1 Set kabel jumper. 
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3.1.2 Analisa Masalah 

Berdasarkan hasil analisi terhadap sistem yang ada, maka di identifikasikan 

masalah-masalah yang ada sebagai berikut: 

1. Melakukan perhitungan berapa suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya 

yang baik didapat pada satu petak greenhouse. 

2. Menghubungkan antara Arduino Nano dengan modul-modul lainnya 

agar dapat terkoneksi dan bisa langsung terhubung dengan internet. 

3. Menghubungkan antara perangkat keras yang terdapat pada greenhouse 

dengan perangkat lunak yang ada di web server, sehingga web dapat 

menerima data dari perangkat keras dan mengirim data secara online. 

4. Sistem perangkat lunak dapat menganalisa statistik dari data dan 

memberikan monitoring data kepada user. 

5. Dapat menarik kesimpulan apakah sistem perangkat lunak & 

environment meter yang dibangun dapat bermanfaat atau tidak untuk 

monitoring suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya pada greenhouse. 

 

3.2  Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem akan dijelaskan bagaimana perangkat lunak dan 

perangkat keras dibuat dan bisa 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 akan 

dibuat. 

 

3.2.1 Arsitektur dari Sistem 

Pada perancangan arsitektur ini dijelaskan melalui diagram blok 

yang mewakili rancangan dari perangkat keras. Untuk diagram blok bisa 

dilihat pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1: Diagram Blok Perancangan Sistem 

Pada gambar 3.1 terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk 

sensor terdiri dari sensor suhu dht22 sebagai suhu dan kelembaban, sensor 

bh1750FVI sebagai intensitas cahaya sebagai sumber data yang akan 

dicatat. Data dari sensor tersebut akan dikirimkan ke arduino nano yang 

terintegrasi langsung dengan wifi esp8266. Setelah itu data diproses oleh 

arduino untuk kemudian dikirim ke web server melalui wifi esp8266 yang 

terkoneksi dengan internet, setelah data sampai web maka bisa dilihat oleh 

user dengan mengakses web tersebut menggunakan web browser. Pada 

tampilan web yang menampilkan temperatur, kelembaban, dan intensitas 

cahaya. 

3.2.2 Rancangan Perangkat Keras 

Pada perancangan perangkat keras ini Arduino nano menggunakan 

daya 5 volt yang didapat dari USB. Untuk sensor cahaya, suhu & 

kelembaban, dan LCD mendapatkan pasokan daya 5V langsung dari pin 5V. 

Sedangkan untuk modul wifi mendapatkan pasokan daya yang berbeda yaitu 

3.3V yang langsung diambil dari pin 3V3 di arduino. Apabila modul wifi 

dipaksakan menggunakan pasokan daya 5V maka bisa terjadi kerusakan. 

3.2.3 Flowchart 
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Gambar 3.2: Flowchart Environment Meter 
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         Pada perancangan perangkat lunak diatas awal mula sistem berjalan adalah 

membaca data dari sensor suhu sebagai inputan data. Setelah data dibaca 

selanjutnya adalah ditampilkan ke LCD. Apabila proses permintaan data dari 

Arduino ke wifi sukses maka data akan ditampilkan di web browser, apabuila gagal 

maka user bisa memulai dari awal dengan menekan tombol reset pada Arduino. 

 

3.2.4 Data yang ditransmisikan dari perangkat keras ke web server 

Transmisi dari data ke web browser merupakan suatu hal penting 

karena data yang dikirmkan haruslah sama dengan data yang diterima. 

Pertama sistem akan menginialisasi alamat sistem sebelum mengirimkan 

data, ini bertujuan untuk menempatkan data yang benar. Data yang dikirim 

nantinya berasal dari sensor suhu, kelembaban, dan cahaya. Setelah analisa 

alamat transmisi, maka data akan dikirim ke web browser. 


