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BAB III 

PERANCANGAN 

 

3.1 Umum 

Rancang bangun lift dengan menggunakan raspberry dan loadcell sebagai 

penghitung jumlah berat penumpang dalam perancangannya membutuhkan 

beberapa komponen dan software pendukung yang saling berkaitan untuk dapat 

meggerakkan suatu mekanik pada lift. Adapun rancangan hardware terdiri dari 

rangkaian motor driver, loadcell, display 7segment, ip camera dan minimum 

system controller raspberry. Agar system dapat bekerja dengan baik maka 

diperlukan perancangan yang baik pada bagian perangkat keras maupun perangkat 

lunak serta mekanik yang akan digunakan. Rancangan yang dibuat mengacu pada 

blok diagram dan rancangan hardware yang didapat dari datasheet maupun 

penelitian sebagaimana uraian berikut: 

 

3.1.1 Blok Diagram 

Adapun rancangan perangkat keras dari Lift mengacu sebagaimana blok 

diagram pada gambar 3.1: 

 

Gambar 3.1: Blok diagram sistem 

Sumber: Perancangan 

 

 

 

 



13 

 

3.1.2 Prinsip Kerja 

 Pada rancangan blok diagram sistem, raspberry digunakan sebagai 

pengontrol utama sistem dimana raspberry melakukan pengontrolan terhadap 

camera, motor, switch, sensor, loadcell dan lainnya. Pada kondisi awal sistem 

melakukan pembacan posisi dari switch untuk menempatkan posisi pada lantai 

yang bersangkutan, selanjutnya sistem menunggu masukan tombol dai masing 

masing lantai. Saat salah satu tombol panggil pada lantai ditekan, maka raspberry 

akan menggerakkan motor kearah lantai yang dituju dimana user menekan tombol 

hingga terdeteksi switch posisi lantai kemudian motor pintu akan dibuka. Pada 

kondisi ini selanjutnya sistem membaca door switch dan loadcell untuk membaca 

berat dan sekaligus membaca citra gambar melalui kamera. Pada saat ultrasonic 

yang terdapat di pintu lift sedang aktif maka motor tidak akan menutup pintu 

sebagai tanda sedang ada manusia ditengah pintu lift sementara pada saat yang 

sama camera mengcapture gambar dan mengolah citra dengan image processing 

untuk menghitung jumlah penumpang lift secara digital. Selanjutnya sistem 

membaca loadcell untuk mengetahui berat penumpang dan jika melebih batas 

maka buzzer akan dibunyikan. Pada proses selanjutnya system menunggu tombol 

didalam lift untuk menuju lantai dan menampilkan hasil hitungan jumlah pada 

layar lcd dibagian pemantau. 

 

3.1.3 Perancangan Mekanik 

 Agar sistem dapat bekerja sebagaimana mestinya maka miniatur mekanik 

yang dirancang harus dapat mewakili bentuk aslinya sehingga penerapannya 

dalam pengontrolan dapat berjalan lancar. Dari Rancangan sistem lift dapat dibuat 

sebuah desain lift yang bisa dilihat dalam gambar 3.2.  
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(a)                               (b)                                   (c) 

Gambar 3.2   a.  Gambar Rancangan Sistem Lift Tampak Depan 

 b. Gambar Rancangan Sistem Lift Tampak Samping 

c. Gambar rancangan pintu lift 

Sumber: Perancangan 

 Dari gambar rancangan sistem lift tampak depan, dapat dilihat lift 

mempunyai 3 lantai dengan ruang kontrol berada pada posisi diatas. Tinggi dari 

prototipe 143 cm dengan lebar 45 cm cm. Tiap lantai berjarak 43 cm. Lebar pintu 

25 cm. Bahan yang dipakai adalah almini dengan lebar 2,5 cm. Sangkar lift 

terbuat dari almini dan juga triplek. Beban menggunakan plat besi. Pada 

perancangan pintu menggunakan akrilik dengan tebal 2 mm. Pada ruang kontrol 

terdapat komponen komponen yang dibutuhkan seperti Rapsberry Pi 3, Driver 

motor, power supply. Tepat dibawah dari ruang kontrol terdapat power window 

yang berfungsi sebagai motor utama. Motor tersebut dapat menggerakkan sangkar 

yang di sambungkan dengan seling. 

 

 

 

25 cm
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3.2  Perancangan Perangkat lunak 

3.2.1 Algoritma pembacaan Loadcell HX711 

  Sensor loadcell yang digunakan mempunyai tipe loadcell 5 kg dan 

menggunakan pengkondisi sinyal HX711 dengan keluaran data digital. Adapun 

proses pembacaan sensor loadcell menggunakan pulsa sebagai counter SCK saat 

ada aliran data bit dari output pengkondisi sinyal sensor. Sensor loadcell akan 

dikalibrasi agar mendapatkan nilai ukur yang sesuai. Adapun algoritma 

pembacaan loadcell ditunjukkan sebagaimana gambar 3.3: 

Start

Inisialisasi

Count=0

Baca bit

Clock? byte=byte<<bit
Y

Count =24?

T

Data_loacell = byte

Y

End

Count+1

T

 

Gambar 3. 3 Flowchart pembacaan loadcell HX711 

 Pada prosesnya didalam raspberry pembacaan pengkondisi sinyal loadcell 

type HX711 menggunakan library, dimana pada system ini terdiri dari proses 

pembacaan bit yang diakses dengan cara mengaktifkan clock. Karena pada system 

ADC HX711 mempunyai 24bit data yang memuat informasi, maka clock yang 

dikeluarkan dari proses software sebanyak 24 kali sebagaimana pada rancangan 
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flowchart. Adapun potongn perancangkat lunak utama pembacaan HX711 

dirancang menggunakan python sebagaimana berikut: 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

import sys 

from hx711 import HX711 

 

def cleanAndExit(): 

    print "Cleaning..." 

    GPIO.cleanup() 

    print "Bye!" 

    sys.exit() 

 

hx = HX711(5, 6) 

 

#kalibrasi 

hx.set_reference_unit(92) 

 

hx.reset() 

hx.tare() 

 

while True: 

    try: 

        val = hx.get_weight(5) 

        print val 

 

        hx.power_down() 

        hx.power_up() 

        time.sleep(0.5) 

    except (KeyboardInterrupt, SystemExit): 

        cleanAndExit() 

 

3.2.2 Algoritma Pembacaan Driver Motor 

Motor yang digunakan pada keseluruhan sistem dapat bergerak dengan 

baik dikarenakan adanya driver motor. Driver motor yang digunakan adalah seri 
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L298. Dalam perancangan software, dibutuhkan pengenalan driver motor yang 

berfungsi sebagai koneksi beberapa motor dengan Rapberry Pi 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Flowchart pembacaan motor 

 

 Dapat dilihat listing program untuk pengenalan port yang digunakan 

driver motor pada GPIO  Rapsberry Pi 3 di bawah ini : 

 

import RPi.GPIO as gpio 

import time 

import os 

import RPi.GPIO as gpio 

import sys 

 

IN1 =12 

IN2 =16 

IN3 =20 
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IN4 =21 

 

HIGH=1 

LOW=0 

 

#GPIO LCD 

gpio.setwarnings(False) 

gpio.setmode(gpio.BCM) 

gpio.setup(IN1, gpio.OUT) 

gpio.setup(IN2, gpio.OUT) 

gpio.setup(IN3, gpio.OUT) 

gpio.setup(IN4, gpio.OUT) 

 

 

def putar_kanan(): 

  gpio.output(IN1, LOW) 

  gpio.output(IN2,HIGH) 

 

def putar_kiri(): 

  gpio.output(IN1,HIGH) 

  gpio.output(IN2,LOW) 

 

while True: 

  putar_kanan() 

 

3.2.3 Algoritma Pembacaan LCD 

Pada sistem lift ini diperlukan adanya LCD sebagai output dari jumlah 

beban yang dibaca oleh sensor loadcell dan juga sebagai output dari kamera 

webcam. Karena sesuai dengan kebutuhan tersebut, pada perancangan dibedakan 

menjadi 2 LCD, yaitu  LCD TFT yang digunakan untuk output sensor loadcell 

dan LCD 5” milik Rapsberry Pi 3 yang digunakan untuk output data gambar dari 

webcam.  
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Gambar 3. 5 Flowchart pembacaan LCD 

Adapun listing program untuk pembacaan LCD seperti dibawah ini : 

import I2C_LCD_driver 

from time import * 

mylcd = I2C_LCD_driver.lcd() 

mylcd.lcd_display_string("Muh Ja'farUdin ", 1, 0) 

mylcd.lcd_display_string("Ahmad Fuad     ", 2, 0) 

 

3.2.4 Algoritma Pembacaan input dan output 

Berikut merupakan gambar input dan output tiap komponen pada lift yang 

sudah terkoneksi pada port Rapsberry Pi 3 yang dapat dilihat pada gambar 3.6:  

Pada gambar 3.7 dapat dilihat keterangan tiap komponen yang terkoneksi 

pada port Rapsberry Pi 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Port Input dan Output pada Rapsberry Pi 3 
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Gambar 3.7 Keterangan Port Input dan Output pada Rapsberry Pi 3 

 

 Pada gambar diatas dapat dilihat GPIO merupakan bagian yang penting 

pada Rapsberry Pi 3. Pada bagian ini adalah pusat dari input dan output menuju 

mikrokontroller untuk dapat di olah pada perangkat lunak. Sehingga sistem 

keseluruhan pada lift bergantung pada GPIO. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

untuk instalasi sistem lift keseluruhan : 

Tabel 3.1 Keterangan Kegunaan Port GPIO 

Port 

GPIO 
Input / Output Kegunaan 

GPIO 2 Output LCD TFT 

GPIO 3 Output LCD TFT 

GPIO 

17 
Input Sensor Optocoupler pada lantai 1 

GPIO 

22 
Input Sensor Optocoupler pada lantai 3 

GPIO 

27 
Input Sensor Optocoupler pada lantai 2 

GPIO 4 Input 
Sensor Magnetic Switch limit 

bawah 
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Tabel 3.1 Keterangan Kegunaan Port GPIO (lanjutan) 

GPIO 

18 
Input 

Sensor Magnetic Switch limit 

atas 

GPIO 

13 
Input Button lantai 1 

GPIO 

19 
Input Button lantai 2 

GPIO 

26 
Input Button lantai 3 

GPIO 

12 
Output Input 1 Motor Power Window 

GPIO 

16 
Output Input 2 Motor Power Window 

GPIO 

20 
Output Input 3 Motor Pintu Sangkar 

GPIO 

21 
Output Input 4 Motor Pintu Sangkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ambar 3.8 Flowchart Sistem Keseluruhan 
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 Sesuai tabel diatas dilakukan inisialisai setiap port menggunakan bahasa 

phython agar terkoneksi dengan komponen pada lift. Dapat dilihat script bahasa 

phython sebagai berikut : 

 

import RPi.GPIO as gpio 

import time 

import sys 

from hx711 import HX711 

#lcd = I2C 

#HX711 pin 5 DT, 6 SCK 

#optocoupler lantai 

level_L1 = 17 

level_L2 = 27 

level_L3 = 22 

#magnetic switch 

limit_bawah = 4 

limit_atas =  18 

#tombol pintu lantai 

button_L1 = 13 

button_L2 = 19 

button_L3 = 26 

#motor induk 

IN1 = 12 

IN2 = 16 

#motor pintu sangkar 

IN3 = 20 

IN4 = 21 

 

HIGH=1 

LOW=0 

 

gpio.setwarnings(False) 

gpio.setmode(gpio.BCM) 
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gpio.setup(level_L1, gpio.IN) 

gpio.setup(level_L2, gpio.IN) 

gpio.setup(level_L3, gpio.IN) 

gpio.setup(limit_bawah, gpio.IN) 

gpio.setup(limit_atas, gpio.IN) 

gpio.setup(button_L1, gpio.IN) 

gpio.setup(button_L2, gpio.IN) 

gpio.setup(button_L3, gpio.IN) 

gpio.setup(IN1, gpio.OUT) 

gpio.setup(IN2, gpio.OUT) 

gpio.setup(IN3, gpio.OUT) 

gpio.setup(IN4, gpio.OUT) 

 

3.2.6 Algoritma Pembacaan sensor Optocoupler 

Pada sistem lift ini diperlukan adanya sensor optocoupler sebagai input 

yang digunakan untuk menunjukkan posisi lantai. Posisi lantai ditentukan karena 

terbacanya sensor yang menyebabkan input dibaca 1 (high).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Flowchart pembacaan sensor optocoupler 
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Berikut merupakan flowchart sensor optocoupler beserta listing program. 

import RPi.GPIO as gpio 

import time 

import sys 

from hx711 import HX711 

import I2C_LCD_driver 

#from time import * 

mylcd = I2C_LCD_driver.lcd() 

#lcd = I2C 

#HX711 pin 5 DT, 6 SCK 

#optocoupler lantai 

level_L1 = 17 

level_L2 = 27 

level_L3 = 22 

HIGH=1 

LOW=0 

false=0 

true=1 

 

gpio.setwarnings(False) 

gpio.setmode(gpio.BCM) 

gpio.setup(level_L1, gpio.IN) 

gpio.setup(level_L2, gpio.IN) 

gpio.setup(level_L3, gpio.IN) 

def reposition_ground_floor():  

   while gpio.input(level_L1)==false: 

     main_motor_down()  

   main_motor_stop() 

if gpio.input(level_L1)==true: 

   posisi_lift=1 

elif gpio.input(level_L2)==true: 

   posisi_lift=2 

   reposition_ground_floor() 

elif gpio.input(level_L3)==true: 

   posisi_lift=3 

   reposition_ground_floor() 

time.sleep(0.5) 

 

3.2.7 Algoritma Pembacaan sensor Switch Magnetic 

Pada sistem lift ini diperlukan adanya sensor switch magnetic sebagai input 

yang digunakan untuk menunjukkan batas dari lift. Terdapat 2 batas yaitu batas 

atas dan batas bawah Posisi lantai ditentukan karena terbacanya sensor yang 

menyebabkan input dibaca 1 (high).  
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Gambar 3.10 Flowchart pembacaan sensor limit switch magnetic 

Berikut merupakan flowchart sensor switch magnetic beserta listing 

program. 

import RPi.GPIO as gpio 

import time 

import sys 

from hx711 import HX711 

import I2C_LCD_driver 

#from time import * 

limit_bawah = 4 

limit_atas =  18 

gpio.setup(limit_bawah, gpio.IN) 

gpio.setup(limit_atas, gpio.IN) 




