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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Langkah Kerja Penelitian  

Pada penelitian ini, langkah-langkah kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

a. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem pada penelitian ini meliputi perakitan/pemasangan sensor, 

pembuatan program pada perangkat Raspberry Pi dan pengiriman pesan SMS 

menggunakan Gammu. 

b. Pengujian Sistem 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil apakah sistem yang dibuat dapat 

bekerja sesuai yang diinginkan atau tidak. Dalam pengujian ini dilakukan 

bertahap, yaitu menguji sensor yang digunakan menggunakan alat ukur yang 

sudah ada, pengujian Raspberry Pi, pengujian pengiriman pesan SMS kemudian 

dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan.  

c. Analisa 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah dilakukan analisa dari hasil pengujian yang 

dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini. Jika hasil pengukuran menggunakan sistem yang dibuat sama atau 

mendekati dengan hasil pengukuran menggunakan alat ukur, maka sistem yang 

dibuat cukup baik dan efisien untuk digunakan. 

Untuk menjelaskan langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian ini dibuat diagram 

alir/flowchart penelitian yang ditampilkan pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Sistem Penelitian 

 

3.2  Diagram Blok Sistem 

Sistem monitoring penggunaan listrik yang dirancang adalah seperti diagram 

blok pada Gambar 3.2. Diagram blok sistem ini terdiri dari beberapa bagian penting 

yaitu: Mikrokontroller Raspberry Pi, sensor dan LCD, dst. 

Mulai 
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Pembuatan Program 
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Pengujian Sistem 

Sistem 
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Selesai 
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Berikut adalah diagram blok sistem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem 

Tabel 3.1 Fungsi Kerja Sistem 

No Blok Sistem Fungsi 

1 Raspberry Pi 3 
Sebagai pusat pengelola data menggunkan 

pemrograman Phyton3 

2 Sensor Ina219 Mengukur Arus yang lewat pada rangkaian beban 

3 Monitor Menampilkan hasil penggunaan daya 

4 Potensiometer Sebagai pengatur arus yang masuk ke rangkaian 

5 Database Penyimpan data yang dikelola oleh raspberry pi 

6 Modem Media pengiriman pesan 

5 Lampu/LED Sebagai beban 

6 SMS Sebagai pemberitahuan penggunaan daya yang terpakai 

7 Power supply Sebagai sumber tegangan 

 

Pada Diagram Blok di atas terdapat 4 bagian yaitu; 

a. Rangkaian Beban 

Terdiri dari beberapa rangkaian yang berfungsi sebagai beban dan juga merupakan 

input yang akan dibaca oleh sensor, pada rangkaian beban ini akan diberikan beban 

yang berbeda untuk melihat hasil dari pembacaan sensor. 
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b. Rangkaian Sensor 

Rangkaian sensor merupakan bagian untuk membaca/mengkalibrasi hasil masukan 

yang diterima dari rangakaian beban. Sensor yang digunakan adalah sensor ina219. 

Dimana sensor tersebut dapat mengukur tegangan, arus dan daya. Sensor ina219 

merupakan modul yang dibuat oleh perusahaan Adafruit yang mana terdapat library 

yang dapat diisntall pada perangkat raspberry. 

c. Rangkaian Kontrol 

Perangkat ini merupakan bagian pengolah data. Rangkaian ini akan memprogram 

hasil dari pembacaan sensor. 

d. Bagian Output 

Bagian output merupakan hasil dari rangkaian system yang telah dilakukan. Bagian 

output terdiri dari beberapa bagian yaitu; menampilkan melalui monitor dan 

melakukan pengiriman sms. 

3.3  Flowchart/Diagram Alur Penelitian 

Diagram alir penelitian digunakan untuk menggambarkan polapikir atau algoritma 

yang digunakan sebelum melakukan perancangan alat dan penelitian. 

Berikut adalah Diagram Alir Perancangan sistem: 
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Gambar 3.3 Diagram alir program sistem 

3.4  Perancangan Sistem 

3.4.1 Mengistall OS Raspberry Pi 3 

Tentunya agar Raspberry Pi dapat digunakan sebagai sebuah unit pemrosesan 

diperlukan sistem operasi untuk dapat membuat sebuah program yang akan 

menjalankan sistem keamanan ini. Raspberry Pi tidak dilengkapi dengan memori untuk 

menyimpan sistem operasi, untuk itu membutuhkan sebuah sd card. Berikut ini adalah 

tahapan untuk menginstal OS Raspbian: 

 Memastikan file Raspbian.zip sudah ada di komputer yang digunakan untuk 

menginstall OS. 

 Mengekstrak file Raspbian.zip sehingga didapatkan file Raspbian.img. 

 Menghubungkan sdcard dengan komputer. 

 Menjalankan program win_32_disk_imager.exe dan klik tanda folder dan piih 

Raspbian.img. 
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 Kemudian memilih device tujuan yang akan ditulis OS Rapbian. 

 Klik menu write, dan tunggu beberapa saat. 

3.4.2 Perancangan sensor 

Sensor yang digunakan adalah sensor ina219, sensor ini merupakan pilihan 

alternatif, dikarenakan sensor ini dapat membaca tegangan, arus serta dapat mengukur 

daya pada sebuah rangkaian. Dibandingkan dengan sensor acs712 yang hanya bisa 

membaca/mengukur arus yang mengalir. Namun sensor ini hanya dapat mengukur 

tegangan DC kisaran 0-26 VDC sedangkan arus sekitar 3.2A. 

3.4.3 Perancangan Sistem 

Setelah selesai tahap design alat, langkah berikutnya merangkai dan 

menancapkan pin pada masing – masing posisi yang telah di tentukan dan sesuai 

dengan prosedur agar rangakain system dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

 

  

 12v 

 

Gambar 3.4 Koneksi sensor dengan Raspberry Pi 3 tegangan 12v 

Pada rangkaian diatas sensor INA219 terdapat 4 kaki pin input yang dihubung 

kan ke GPIO rapsberry yaitu vcc, sdc, sdl dan gnd, serta 2 buat pin output yang 

berfungsi sebagai output yaitu v+ dan v-. Untuk vcc dihubungkan gpio 3.3v, sda ke pin 

gpio 3, sdl ke pin gpio 5, serta gnd dihubungkan ke gpio gnd pada raspberry. Dan pada 

rangkaian di atas diberikan tegangan 12VDC. 

3.4.4 Pembuatan program 

Program yang digunakan adalah pemograman Python dengan pada Raspberry Pi. 

Berikut adalah langkah langkah pembuatan program: 

1. Menjalankan program raspberry pi 

Agar dapat menjalan perangkat raspberry pi, terlebih dahulu kita menghidupkan 

perangkat raspberry 

Raspberry 

Pi 

Ina219 

Beban 
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2. Membuka aplikasi phyton 3 

Dengan menjalankan aplikasi phyton 3 pada perangkat raspberry kita dapat 

membuat program yang kita inginkan sensuai inputpan/sensor yang pasang ke 

perangkat raspberry. 

3. Membuat Listing Program. 

Berikut adalah flowchart pembuatan program pada aplikasi phyton 
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Start

Membaca Sensor INA219

(read_ina219)

Nilai Tegangan, 

Nilai Arus, Nilai 

Daya

Harga>18?

Hitung Daya / hari 12 Jam 

(Wh)

Hitung Daya / hari 12 Jam 

(KWh)

Hitung Harga

End

Kirim SMS

Tidak

Ya

 

Gambar 3.5 Flowchart Listing Program pada aplikasi phyton 3 
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Selain menampilkan hasil program, penelitian ini juga mengirimkan sebuah SMS ke 

perangkat ponsel. 

Berikut adalah Langkah-langkah pengaturan SMS Gateway Gammu 

1. Mengatur GammuRC 

Pada langkah ini perintah untuk memasukkan alamat port dengan dengan cara 

melihat pada device manager dan inputkan tipe koneksi dengan melihat pada link 

jenis Connection yang ada pada halaman tersebut. 

 

Gambar 3.7 Pengaturan Modem 

Masukkan alamat port pada textfield PORT dengan cara melihat pada device 

manager dan masukkan tipe koneksi. 

2. Memeriksa koneksi ke Modem 

Untuk mengetahui cek koneksi modem dengan gammu pada langkah ke dua ini 

dengan menekan tombol cek koneksi. 

3. Pengaturan Modem 

 

Gambar 3.8 Status pengaturan Modem 

Gambar di atas merupakan cara untuk mendeteksi modem, apabila modem 

terdeteksi maka akan muncul seperti gambar di atas. 

4. Memasukkan konfigurasi MysQL. 
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Gambar 3.9 Konfigurasi MysQL 

Gambar di atas merupakan cara mengkonfigurasi gammu dengan database yang 

telah dibuat, dengan cara memasukkan username serta memasukkan nama data 

base yang sebelummnya telah dibuat. 

5. Memasang Database Gammu 

Langkah selanjutnya adalah proses pembuatan database untuk gammu, lihat pada 

gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 3.10 Install database Gammu 

Mengisi username pada textfield USERNAME dan PASSWORD dengan 

username dan password pada MySQL. Kemudian isikan textfield NAMA 

DATABASE dengan “sigit_sms_db” 

 

6. Membuat service gammu 

 

Gambar 3.11 Membuat Service Gammu 

 

 

 

http://localhost/phpmyadmin/db_structure.php?db=db_sms_tiketwisata&token=c70f4ab7290ede5a72f5849fcda881b3


19 

7. Mengatur Konfigurasi SMSDRC

Gambar 3.12 Menjalankan service Gammu 

Isikan username pada textfield USERNAME dan PASSWORD dengan username 

dan password pada MySQL, isikan textfield NAMA DATABASE dengan 

“sigit_sms_db” dan pada pengaturan modem diisi dengan ID Phone, Port, dan 

tipekoneksi yang telah di buat di awal. 

3.4.5 Pengujian Masing-masing Perangkat 

Modul, Rasberry Pi, sensor INA219, dan rangkaian beban dengan kondisi alat 

sudah dirakit dalam posisi pin sudah ditancapkan pada masing – masing rangkaian 

sesuai dengan prosedur. 

Berikut adalah diagram blok pengujian 

Gambar 3.13 Diagram Blok Pengujian Sistem 

Agar didapatkan hasil yang diinginkan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan 

yaitu pengujian tiap-tiap rangkaian pada system. 
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http://localhost/phpmyadmin/db_structure.php?db=db_sms_tiketwisata&token=c70f4ab7290ede5a72f5849fcda881b3
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1. Pengujian Rangkaian Beban 

Terdapat dua buah lampu serta 2 buah potensio yang dipasang secara seri paraller. 

Pengujian pada rangkaian ini sangat karena fungsi dari rangkaian ini adalah 

sebagai masukan (input) yang akan diterima pada rangkaian sensor.  

2. Pengujian Rangkaian Sensor 

Untuk pengujian sensor dilakukan dengan cara menghubungkan antara rangkaian 

beban dengan kontroller. Dimana keluaran dari rangkaian sensor ini akan diolah 

oleh rangkaian kontrol. 

3. Pengujian Rangkaian Kontrol 

Pengujian perangkat kontrol merupakan bagian pengolah data. Untuk ini akan 

memprogram hasil dari pembacaan sensor. 

4. Output 

Merupakan hasil dari rangkaian system yang telah dilakukan. Bagian output terdiri 

dari beberapa bagian yaitu; menampilkan melalui monitor dan melakukan 

pengiriman sms ke pengguna. 

 


