
BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Tujuan Perancangan

Perancangan merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam pembuatan

suatu alat, sebab dengan menganalisa komponen yang digunakan maka alat yang

dibuat dapat bekerja seperti yang diharapkan. Petunjuka yang memuat spesifikasi

komponen atau data book merupakan petunjuk yang sangat penting dalam

perancangan apabila dari hasil yang diharapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah

membuat ke dalam bentuk yang lebih kompleks Pembuatan sistem meliputi

perancangan perangkat keras dan perangkat lunak.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, haruslah terlebih dahulu membuat

perancangan yang baik. Dengan memperhatikan sifat dan karakteristik dari tiap-tiap

komponen yang digunakan serta persediaan suku cadang di pasaran sehingga dapat

mempermudah dalampengerjaannya dan kerusakan pada komponen yang digunakan

dapat dihindari. Sebelumnya kita harus mengerti dahulu tenang tujuan dari

perancangan tersebut, dan juga tentang langkah-langkah dari perancangannya.

3.1.1 Diagram Blok dan Prinsip Kerja Sistem

Diagram blok rangkaian  merupakan salah satu bagian terpenting dalam

perancangan peralatan elektronik, karena dalam diagram blok dapat diketahui prinsip

kerja secara keseluruan dari rangkaian elektronik yang dibuat. Sehingga keseluruan

blok dari alat yang dibuat dapat membentuk suatu sistem yang dapat difungsikan atau

sistem yang bekerja sesuai denga perancangan. Keseluruan dari diagram blok dari alat

yang dibuat dapat dilihat pada gambar 3.1 .



Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem

Sumber : Perancangan

Secara garis besar cara kerja sistem di atas adalah :

 HP akan mengirimkan sms untuk membuka gerbang garasi yang akan

diteruskan oleh Modul Sim 900A apakah format sms benar atau salah dan

kalau benar data akan diproses oleh aarduino



 Setelah data diproses arduino kemudian mikrokontroler akan menggerakkan

motor servo berputar untuk membuka gerbang garasi dan Hp akan

mendapatkan sms balasan berupa gerbang garasi terbuka.



 Setelah kendaraan masuk Hp hanya tinggal mengiris sms lagi berupa perintah

untuk mnutup gerbang yang dikirim ke kartu sim yang ada di Modul Sim

900A dan data akan diproses apakan perintah untuk menutup gerbang garasi

benar atau salah dan saat data format benar data akan diproses lagi oleh

mikrokontroler untuk menggerakkan servo menutup gerbang garasi

3.1.2 Perancangan  Kontruksi Mekanik Gerbang Garasi Geser



Gambar 3.2 Konstruksi Mekanik Gerbang Garasi Geser

Sumber : Perancangan

1.2 perancangan Perangkat keras

Dalam pemilihan komponen pada sistem-sistem ini maka sangatlah penting

untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Menggunakan Mikrokontroler Arduino UNO dengan platform Open

Source sehingga untuk pengembangannya dapat terus ditingkatkan

2. Menggunakan komponen-komponen yang tersedia di pasaran, sehingga

harga murah dan mudah didapat

3. Rangkaian yang sederhana sehingga mudah untuk dilakukan penambahan

untuk pengembangan lebih lanjut

3.21 Perancangan Modul Sim 900A

Untuk dapat mengakses garasi menggunakan sms maka diperlukan perangat

seluler yang dapat diakses melalui mikrokontroler. Pada perancangan ini perangkat

seluler yang digunakan adalah Modul Sim 900A yang difungsikan sebagai media

penerima dan pengirim sms secara otomatis. Agar komunikasi antara Modul Sim

900A dengan mikrokontroler dapat bekerja dengan baik maka diperlukan rangkaian

dan tegangan yang tepat. Adapun perancangan dari rangkaian arduino dengan modul

sim 900A ditunjukan pada gambar 3.3 .



Gambar 3.3 : Rangkaian Arduino dengan Modul Sim 900A Mini v4

Sumber : www.Arduino.cc

3.3 Rangkaian keseluruhan



Gambar 3.4 Rangkaian Secara Keseluruhan

Sumber : Perancangan

3.4 Flowchat Sistem Scara Keseluruhan

Setelah perancangan dari hardware dan software, maka prinsip kerja

keseluruhan dari alat ditunjukan gambar 3.5





Gambar 3.5 flowchat buka dan tutup gerbang garasi

Sumber : Perancangan


