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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 Pada perancangan pembuatan sistem informasi secara full duplex 

dengan menggunakan papan tombol pembagi suara dan IP kamera akan di rancang 

pada BAB III. Adapun blok diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Sistem Secara Keseluruhan 

Pada papan tombol pembagi suara akan berfungsi jika push button ditekan. 

Pengurus P2KK harus menekan ruangan yang diinginkan, misalkan ruang kelas yang 

diinginkan adalah Al – Farabi maka pada tombol pembagi suara ditekan AL. 

Pengurus ingin memberikan pengumuman kepada seluruh kelas maka tombol yang di 

tekan ALL.  

Setelah menekan tombol maka rangkaian pembagi suara akan bekerja dan 

menjadi selector antara power amplifier dan sound dalam ruang kelas. Maka 

pengumuman akan terdengar pada ruang kelas yang diinginkan. 

IP kamera pada ruang kelas berfungsi sebagai monitoring ruangan pada P2KK 

UMM. Kamera dapat mengirimkan suara yang ada dalam ruang kelas. Hal ini terjadi 

karena pada IP kamera yang digunakan telah include microfon. Selain itu, IP kamera 

juga dapat dikontrol melalui komputer atau laptop dengan software bawaan yaitu 

CMS Client. IP kamera dapat berputar ke atas, bawah, kiri dan kanan. 

Dengan menggabungkan antara papan tombol pembagi suara dan IP kamera 

bisa menghasilkan sistem komunikasi secara full duplex. Dimana kepala P2KK dan 

siswa pada ruang kelas dapat saling berkomunikasi secara langsung.Gambar 3.1 
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merupakan sistem secara keseluruhan.Disamping itu pengurus P2KK juga dapat 

merubah angle ruang kelas dikarenakan dapat kamera pada ruang kelas dapat 

dikontrol dan digerakkan. 

3.1 Papan Tombol Pembagi Suara 

Papan tombol pembagi suara terdiri atas beberapa komponen yaitu resistor, 

diode, relay, dan lock push button.. Papan tombol pembagi suara berfungsi sebagai 

selector untuk masing – masing ruang kelas maupun seluruh ruang kelas yang 

ditunjukkan Gambar 3.2 Dalam papan tombol didesain untuk 8 ruang kelasdan 1 all 

operator. 

Papan tombol pembagi suara akan dihubungkan dengan power amplifier 

sebagai input sedangkan output papan tombol pembagi suara akan dihubungkan  

dengan speaker yang berada pada masing – masing ruang kelas.Ditunjukkan Gambar 

3.3 menunjukkan rangkaian yang didesain dan dibuat. 

 

Gambar 3.2 Papan Tombol Pembagi Suara 
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Gambar 3.3 Rangkaian Papan Tombol Pembagi Suara 

 Resistansi yang digunakan pada LED

Data sheet LED warna hijau : 

Vled = 2,6 V 

I =  20 mA = 0,02 A 

Penyelesaian  : 

R = 

R =  = 470 ohm 

Resistansi yang dibutuhkan pada LED sebesar 470 ohm, agar jangka waktu 

LED lebih lama maka diberikan nilai diatasnya sebesar 1 K.  
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 Vout menuju coil relay 

 

Vout = Vs – Vd (4) 

Vout = 12 – 0,7 = 11,3 V 

Dari perhitungan Vout yang keluar menuju coil relay sebesar 11,3 V. 

Tegangan tersebut membuat coil teraliri listrik dan menarik contact saklar relay untuk 

NC. Hal inilah yang menyebabkan coil dapat bekerja secara maksimum. 

3.2  IP Kamera 

IP kamera yang digunakan adalah baby cam expert y203 dengan vendor SPC 

ditinjukkan Gambar 2.2.IP kamera ini memiliki spesifikasi 1/4 CMOS Sensor , 11 IR 

LEDS (Night Visibility UpTo 10m), Support 2 Way Audio, 1 Way H.264, Video 

Stream And 1 Way MPEG, Pan/Tilt Angle : Horz : 355" &amp; Vert : 120", IR-cut, 

WPS, WIRED LAN Port / w, Min Illum : 0,5Lux, Power : 12 V DC. 

Pada IP kamera SPC terdapat port untuk media penyimpanan yaitu mikro SD, 

dan sumber suppy menggunakan adaptor dengan keluaran DC 12 V. 

 

Gambar 3.4 Menghubungkan IP Kamera dengan Pengguna 

IP kamera sambungkan ke router P2KK melalui jaringan wifi. Kemudian 

laptop yang akan dijadikan Client juga dihubungkan ke jaringan router yang sama. 

Jika IP kamera dan router sudah terhubung dalam jaringan yang sama maka masing – 

masing device mendapatkan IP address dan dapat saling terhubung ditunjukkan 

Gambar 3.4. 
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3.3 Microphone 

Microphone yang digunakan pada P2KK UMM adalah jenis standart, dimana 

microphone sebagai masukan menuju amplifier. Dengan adanya microphone suara 

pengguna dapat dikonversi menjadi arus listrik kemudian diproses oleh power 

amplifier.Jack Microphone dimasukkan pada port microphone ditunjukkan dalam 

Gambar 3.5.Microphone dimasukkan dalam power amplifier sebagai penguat suara 

agar suara yang dihasilkan menjadi lebih besar. Semakin sebar suara yang dihasilkan 

maka sinyal inputan juga semakin besar, begipupun sebaliknya. 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Microphone ke Power Amplifier 

 

3.4 Power Amplifier 

Power amplifier yang digunakan vendor TOA dengan tipe ZA-230W. Pada 

power amplifier terdiri dari beberapa fitur diantaranya volume mic ada 3 chanel, aux, 

bass dan trible. Output dari power amplifier terdiri dari tegangan 100 V dan 20 V, 

ditunjukkan Gambar 3.6. Gambar 3.7 menunjukkan pada keluaran output 100 V 

dihubungkan dengan papan tombol pembagi suara. Papan tombol pembagi suara 

berfungsi sebagai selector atau pemilih. Output 100 V dijadikan input papan tombol 

pembagi suara. 
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Gambar 3.6 Chanel Output 

 

Gambar 3.7 Penggunaan amplifier 
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3.5 Speaker 

Speaker yang digunakan dengan lebar 8 inc dan resistansi sebesar 16 ohm. 

Speaker dipilih sepesifikasi tersebut karena suara cukup terdengan jelas untuk satu 

ruang kelas.Speaker terdapat 2 port yaitu port positif dan port negatif. Port positif 

dihubungkan dengan output kabel papan tombol pembagi suara. Port negatif 

dihubungkan dengan negatif dari papan tombol pembagi suara. Kedua langkah – 

langkah pemasangan ditunjukkan dalam Gambar 3.8 

 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Papan Tombol Pembagi Suara Menuju Speaker 

 

3.6 Router 

Komunikasi router dengan IP kamera menggunakan jaringan wireless. Kedua 

perangkat dapat saling terhubung karena otomatis mendapatkan IP address, hal ini 

terjadi karena pada setting di IP kamera menggunakan pilihan obtain.  
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Router menghubungkan antara IP kamera dengan laptop.IP kamera terlebih dahulu 

dikonfigurasi dan dihubungkan dengan router.Setelah selesai laptop disambungkan 

dengan router menggunakan jaringan wireless,Ditampilkan Gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Desain  Router 

 

Gambar 3.10 menyambungkan Jaringan Wifi 
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Gambar 3.11 IP yang Didapatkan 

 

3.7 Aplikasi CMS Client 

Aplikasi yang digunakan adalah CMS Client ditunjukkan Gambar 3.10. CMS 

Client digunakan untuk Personal Computer (PC) dan laptop ditunjukkan gambar 

3.11. Dalam aplikasi tersebut dapat mengontrol dan memonitoring IP kamera dalam 

ruang kelas. Laptop dan kamera dapat saling terhubung dikarenakan saling 

memperoleh IP address. Untuk membuka aplikasi CMS Client harus terlebih dahulu 

menginstal dalam laptop. Setelah proses instalasi baru software dapat 

digunakan.CMS Client merupakan software bawaan dari IP kamera. Software 

digunakan untuk mengontrol kamera dan juga memonitoring kamera. 

 

Gambar 3.10 Aplikasi CMS Client 
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Gambar 3.11 CMS Client 

 

 Konfigurasi CMS Client 

 

1. Klik pada ikon "CMSClient" untuk menjalankan program, ditampilkan Gambar 

3.12. 

 

Gambar 3.12 Tampilan Login CMS Client 

 

2. Pada layar utama, klik tombol (+) untuk menambahkan perangkat 

baru,ditampilkan Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Tampilan menambahkan perangkat baru 

 

3. Pada menu pengelola perangkat, klik tombol "Tambah Perangkat Secara Manual" 

untuk menambahkan perangkat kamera melalui alamat IP atau ID pada kamera. 

ditampilkan Gambar 3.14 

 

Gambar 3.14 Tampilan menambahkan ID atau IP address 

4. Pengaturan IP address 

IP yang digunaka adalah 192.168.10.1 ditampilkan Gambar 3.15, sehingga akan 

otomatis mendapatkan IP address tersebut, ditampilkan Gambar 3.16 
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Gambar 3.15 Konfigurasi IP address 

 

Gambar 3.16 Pengaturan IP address 

  




