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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan sitem  merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

merancang alat-alat elektronik, karena dalam perangcangan sistem terdapat 

prinsip kerja secara keseluruan dari rangkaian elektronik yang akan dibuat. 

Sehingga keseluruan sistem yang dibuat dapat membentuk sistem yang bekerja 

sesuai dengan perancangan, baik dari perancangan perangkat keras maupun 

perangkan lunak dari keseluruhan sisitem yang akan di buat, perancangan 

perangkat lunak sendiri berupa instalasi sistem operasi Raspberian, perograman 

menggunakan Phyton dan Annyang, sedang pada perangkat keras di lakukan 

perancangan Raspberry dengan relay, relay dengan stop kontak, dan  Raspberry 

dengan Mikrofon.  

Gambar 3.1 Diagram Block Sistem 

Perancangan sistem biasanya di buat dalam blok diagram. Blok diagram 

dari perancangan sistem di tunjukkan pada diagram blok yang dapat dilihat pada 

gambar 3.1. Pada rangkaian di atas Raspberry mendapat input dari Adaptor 5V 

2A yang di gunakan untuk menghidupkan Raspberry, Mendapatkan input suara 

dari mikrofon untuk meneruskan ke program yang ada di Raspberry, sehingga 

dapat mengeluarkan perintah yang akan di jalankan pada relay dan stop kontak. 

Dari keseluruhan perancangan sistem, baik dari hardwere maupun 

softwere, maka prinsip kerja keseluruhan dari alat yang akan dibuat dapat 

ditunjukan pada flowchart Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Flowchart Kerja Keseluruhan Sistem 

Pada gambar 3.2 menunjukkan cara kerja sistem secara keseluruhan, di 

mulai dari input perintah suara yang di terima oleh mikrofon kemudian perintah 

suara di proses oleh Raspberry Pi melalui Annyang, kemudian jika perintah suara 

sesuai maka Annyang akan memproses program pada Phyton sehingga dapat 

mengontrol relay dan stop kontak sesuai dengan perintah suara yang diberikan.  

3.1 Raspberry Pi 

Instalasi OS (Operating System) pada Raspberry Pi, sistem operasi yang di 

install berupa OS bawaan yaitu Raspberian. Raspberian OS bisa di unduh gratis 

pada website resminya yaitu raspberrypi.org. Fungsi dari instalasi Raspberian OS 

yang di install yaitu sebagai sistem operasi keseluruhan  pada raspberry serta 

digunakan juga untuk melakukan proses coding atau pemrograman dari sistem 

yang dibuat melalui  terminal dan aplikasi bawaan yang ada pada raspberian OS. 

Cara melakukan instalasi dengan mengunduh Raspberian OS dan Etcher, 

kemudian install menggunakan Etcher dengan memasukkan SD card dan 

masukkan file raspberian OS dan tunggu sampai prosesnya selesai. 

3.2 Raspberry Pi Dengan Relay Dan Stop Kontak 

 Dalam perancangan Raspberry dengan relay dan stop kontak di bagi 

menjadi dua bagian yaitu menghubungkan relay dengan stop kontak, kemudian 

menghubungkan Raspberry dengan relay. Adapun rangkaian tersebut di jelasskan 

seperti : 
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3.2.1 Relay Dengan Stop Kontak 

Setelah melakukan perancangan raspberry dengan relay maka selanjutnya 

melakukan perancangan relay dengan stop kontak agar dapat langsung terhubung 

dengan arus listrik AC. Maka di butuhkan rangkaian seperti pada gambar 3.3 

 
Gambar 3.3 Rangkaian Relay Dengan Stop Kontak 

Keterangan : 

1. Relay mempunyai 3 keluaran yang langsung terhubung dengan arus AC 

yaitu NC (Normally Close), COM, dan NO (Normally Open). 

2. Kabel biru pada arus AC di hubungkan pada relay COM pada relay 2  

dan di hubungkan dengan COM pada relay 1 dengan menggunakan 

kabel merah. 

3. Kabel biru pada masing-masing stop kontak di hubungkan dengan NO 

yang ada pada kedua relay. 

4. Kabel hitam di hubungkan pada kedua stop kontak dan di hubungkan 

pada arus AC. 

 

3.2.2 Raspberry Pi Dengan Relay 

Untuk menjalankan Raspberry dengan  relay, yang bertujuan agar alat-alat 

otomasi dapat diatur oleh Raspberry Pi untuk menghidup dan matikan. Maka 

dibutuhkan rangkain seperti gambar 3.6.  
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Gambar 3.4 Rangkaian Raspberry Pi Dengan Relay 

Keterangan : 

1. Kabel berwarna merah  dan abu- abu adalah VCC , VCC menunjukkan 

pin yang harus disambung ke tegangan positip 5V yang terdapat pada 

port power Raspberry Pi 

2. Kabel berwarna hitam adalah GND (ground), GND pada relay di 

sambungkan dengan GND pada Raspberry Pi.  

3. Kabel berwarna Orange di sambungkan ke IN1 pada Relay dan 

GPIO22 pada Raspberry Pi . 

4. Kabel berwarna Biru di sambungkan ke IN2 pada Relay dan GPIO17 

pada Raspberry Pi . 

 

3.2.3 Pemerograman Menggunakan Phyton 

Setelah melakukan instalasi pada RaspberianOS maka Raspberry Pi sudah 

dapat di gunakan untuk meprogram phyton. Untuk melakukan pemerograman 

Phyton terlebih dahulu update phyton menggunakan perintah : sudo apt-get 

update phyton, kemudian setelah selesai buka aplikasi phyton yang ada pada 

menu bar di Raspberry Pi, kemudian inputkan  program seperti gambar di bawah : 
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Gambar 3.5 Kode Pemerograman Pada Phyton 

Pada pemerograman di atas dijelaskan bahwa relay 1 di atur memalui 

program @app.route(‘/r1/<status>’) sehingga menghasilkan perintah yang di 

eksekusi melalui http://192.168.8.102/r1/on yang berfungsi untuk menghidupkan 

relay 1 secara langsung dan http://192.168.8.102/r1/off yang berfungsi untuk 

mematikan relay 1 secara langsung. 

Relay 2 di atur memalui program @app.route(‘/r2/<status>’) sehingga 

menghasilkan perintah yang di eksekusi melalui http://192.168.8.102/r2/on yang 

fungsinya adalah untuk menghidupkan relay 2 secara langsung dan 

http://192.168.8.102/r2/off yang berfungsi untuk mematikan relay 2 secara 

langsung. 

Sedangkan untuk melakukan perintah custom yang mengatur kedua relay 

sekaligus di atur melalui @app.route(‘/custom/<status>’) di mana untuk 

mematikan kedua buah relay secara bersamaan menggunakan dari 

http://192.168.8.102/custom/alloff sedangkan untuk menyalakan kedua relay 

sekaligus di gunakan http://192.168.8.102/ custom/allon. 

http://192.168.8.102/r1/on
http://192.168.8.102/r1/off
http://192.168.8.102/r2/on
http://192.168.8.102/r2/off
http://192.168.8.102/custom/alloff
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3.3 Raspberry Pi Dengan Mikrofon 

Dalam perancangan Raspberry dengan mikrofon di bagi menjadi dua 

bagian yaitu konfigurasi mikrofon pada Raspberry, kemudian menghubungkan 

Pemerograman menggunakan Annyang. Adapun bagian tersebut di jelasskan 

seperti : 

3.3.1 Konfigurasi Mikrofon 

Untuk menghubungkan mikrofon ke Raspberry Pi kita terlebih dahulu 

melakukan pengaturan melalui terminal yang ada pada Raspberry Pi yairu dengan 

perintah  sebagai berikut : sudo raspi-config. Kemudian akan muncul tampilan 

konfigurasi seperti gambar 3.6 

 
Gambar 3.6 Tampilan Konfigurasi Pada Raspberry Pi 

Kemudian pilih No 8 Advance Option kemudian pilih Audio, lalu pilih 

audio ke auto agar audio dapat terdeteksi dengan sendirinya, hal ini memudahkan 

mikrofon yang sudah mendukung Raspberry Pi agar dapat terkoneksi secara 

langsung. 

3.3.2 Pemerograman Menggunakan Annyang 

Setelah melakukan instalasi dan pemerograman pada phyon maka lakukan 

instalasi annyang, dengan mengambil scrip code yang ada pada website anyang 

kemudian di inputkan pada aplikasikan menggunakan javasript dan html pada 

software sublime text seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 3.7 Pemerograman Pada Sublime Text 

Padapemerograman di atas perintah suara untuk menghidupkan lampu 

yaitu dengan perintah suara “turn on the light” di tunjukkan pada program ‘turn 

on the light’: fungction(){ yang kemudian akan mengakses perintah dari phyton 

pada http://192.168.8.102/r1/on, sedangkan perintah suara untuk mematikan 

lampu  yaitu dengan perintah suara “turn off the light” di tunjukkan pada program 

‘turn off the light’: fungction(){ yang kemudian akan mengakses perintah dari 

phyton pada http://192.168.8.102/r1/off, 

Perintah suara untuk menghidupkan workstation/tempat kerja yaitu dengan 

perintah suara “turn on Workstation” di tunjukkan pada program ‘turn on 

workstation’: fungction(){ yang kemudian akan mengakses perintah dari phyton 

http://192.168.8.102/r1/on
http://192.168.8.102/r1/off
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pada http://192.168.8.102/r2/on, sedangkan perintah suara untuk mematikan 

workstation/tempat kerja yaitu dengan perintah suara “turn off workstation” di 

tunjukkan pada program ‘turn off workstation’: fungction(){ yang kemudian akan 

mengakses perintah dari phyton pada http://192.168.8.102/r2/off, 

Perintah suara untuk menghidupkan kedua relay sekaligus yaitu dengan 

perintah suara “time to work” yang di tunjukkan pada program ‘time to work’: 

fungction(){ yang kemudian akan mengakses perintah dari phyton pada 

http://192.168.8.102/custom/allon, sedangkan perintah suara untuk mematikan 

kedua relay sekaligus yaitu dengan perintah suara “time to sleep” di tunjukkan 

pada program ‘time to sleep’: fungction(){ yang kemudian mengakses perintah 

dari phyton pada http://192.168.8.102/custom/alloff. 

3.4 Rangkaian Keseluruhan Sistem 

Untuk menunjukkan rangkaian keseluruhan dari rancangan yang telah 

dibuat dan dapat ditunjukan pada Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Rangkaian Keseluruhan Sistem 

Keterangan: 

1. Sumber listrik untuk Raspberry Pi dari Catu Daya/Adaptor 5V 2A. 

2. Sumber inputan dari sistem tersebut berasal dari mikrofon berupa input 

suara yang di perintahkan. 

3. Kemudian Raspberry Pi akan memproses inputan dari mikrofon 

menggunakan Annyang. 

4. Kemudian Relay akan bekerja sesuai dengan perintah suara untuk 

menghidupkan dan mematikan stop kontak. 

http://192.168.8.102/r2/on
http://192.168.8.102/r2/off
http://192.168.8.102/custom/allon
http://192.168.8.102/custom/alloff

