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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

tugas akhir, diantaranya : 

3.1 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penyusunan 

tugas akhir ini adalah: 

a. Studi literatur yaitu mempelajari sistem secara keseluruhan dari 

penelitian sebelumnya atau eksperimen yang pernah dilakukan. 

b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencarian 

mengenai berbagai komponen yang dapat menunjang penelitian. 

c. Pengukuran yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengukuran alat 

atau sensor yang dapat memberikan masukan pada sebuah sistem yang 

akan diamati. 

 

3.2 Pembuatan Desain dan Perancangan Sistem 

Berikut merupakan pembuatan desain dan perancangan sistem yang akan 

digunakan: 

 

3.2.1 Desain Sistem 

 

Gambar 3.1 Skema Sistem Perancangan 
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Jika kita lihat pada gambar, sensor di pasang pada daerah dimana 

diperkirakan terminal yang bercabang mengalirkan listrik bagi alat 

elektronik yang membutuhkan energi listrik lebih. Dan sensor telah 

dirancang akan bekerja pada sekian derajat dan hanya pada daya 1300 

watt, sehingga untuk mengamankan kabel agar tidak terjadi kegagalan 

instalasi, Lolin dapat dengan mudah memutuskan arus apabila memasuki 

batas maksimum 40o C sesuai yang tentukan. 

 

3.2.2 Blok Diagram Perancangan Sistem 

 

Gambar 3.2.2 Blok Diagram Sistem 
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Blok diagram diatas adalah sistem perencanaan yang akan 

digunakan untuk penelitian dan diharapkan agar sistem yang direncanakan 

dapat bekerja sesuai dengan harapan. Perancangan program pada proyek 

ini menggunakan contactless temperature tipe yang dapat mengukur suhu 

dari 80̊-350̊ C pada kabel, sensor ini menembakkan sinar infra merah ke 

PVC kabel jadi tidak kontak fisik dengan kabel, kemudian hasil 

pengukuran yang dibaca oleh sensor diterima oleh mikrokontroler LoLin 

yang kemudian dikontrol agar tidak melebihi batas maksimum yang telah 

ditentukan. Dan modul relay sebagai switch untuk memutuskan arus dari 

sumber. Hasil pengukuran suhu yang dibaca oleh sensor akan ditampilkan 

melalui web browser. 

Sistem ini bekerja selain menjadi pengaman bisa juga sebagai 

monitoring, kabel yang masuk ke sistem akan terhubung dengan sensor 

ACS712 untuk mengetahui arus dan daya yang lewat, kemudian kabel 

masuk ke relay sebagai switchnya dan kabel keluar sistem. Relay dikontrol 

oleh LoLin untuk terhubung dengan perangkat, LoLin sudah memiliki 

WiFi development board LoLin V3 yang bisa terhubung dengan jaringan 

dan membuat jaringan sendiri. Sehingga tampilan untuk status kabel antara 

terhubung atau tidak dan hasil pengukuran ACS712 dan Contactless 

Temperature GY-906 ditampilkan pada web browser melalui LoLin. 

 

3.2.3  Perancangan Perangkat Lunak (software) 

Software MIT App Inventor. App Inventor memungkinkan untuk 

memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi 

sistem operasi Android. App Inventor ini menggunakan antarmuka grafis, 

serupa dengan antarmuka pengguna pada Scratch, yang memungkinkan 

pengguna men-drag-and-drop objek visual untuk memasukkan data base 

yang bisa dijalankan pada perangkat Android. Data base yang dimasukkan 

ditampilkan pada web browser, web browser sistem tentunya 

menampilkan beberapa data hasil pengukuran dari  sistem. 

Web browser sebagai antarmuka tampilan monitoring dan 

pengaaman dari sistem. Pengguna juga dapat mengontrol dan 
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memonitoring secara manual melalui perangkat asalkan terhubung dengan 

jaringan “Teknik Elektro” yang terinstal dengan sistem. Dengan 

dilengkapi pemberitahuan data hasil pengukuran temperatur, tegangan, 

arus, daya, dan status dari kabel yang oomatis mereload setiap 3 detik 

maka pengguna dapat mengetahui sejauh mana keamanan pada kabel yang 

dilakukan oleh sistem. 

 

3.2.4 Flowchart 

 

Gambar 3.3 Flowchart Sistem 
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Penjelasan Flowchart di atas adalah sebagai berikut : 

1. Start (mulai) Pengecekan sensor yang dilakukan secara realtime. 

2. Kemudian sensor Contactless Temperature membaca tingkat suhu 

pada kabel. 

3. Apabila suhu mencapai 40 ̊ C keatas maka mikrokontroler akan 

memutuskan arus dari sumber dan akan tersambung apabila suhu 

turun sampai 30 o  C 

4. Pengguna juga bisa memutuskan dengan cara manual sesuai 

kebutuhan sewaktu-waktu apabila terjadi hal yang tidak 

direncanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


