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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 kedalam 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 dalam pengerjaannya dan kerusakan pada komponen yang 

digunakan dapat dihindari. Sebelumnya kita harus mengerti dahulu tentang tujuan 

dari perancangan tersebut, dan juga tentang langkah-langkah dari 

perancangannya. 

3.1.1  Diagram Blok danPrinsipKerjaSistem 

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 dengan perancangan. Keseluruan dari 

diagram blok dari alat yang dibuat dapat dilihat pada gambar 3.1 . 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Sumber :Perencanaan 

 

Secara garis besar cara kerja sistem di atas adalah : 

 Sensor PIR dalam dan luar memberikan inputan pada arduino uno berupa 

nilai 1 atau 0 

 setalah ardunino menerima data dari sensor ia akan mengolah data tersebut 

untuk membuat output yang akan di terima dotmarix p10 melalui converter dmmd 

 langkah akhirnya adalah dot matrix p 10 akan menampilkan tampilan 

sesuai yang di perintahkan oleh arduino menurut masukan dari sensor PIR 

 

3.2 perancangan Perangkat keras 

 Dalam pemilihan komponen pada sistem-sistem ini maka sangatlah 

penting untuk memperhatikan beberapa hal berikutini : 

1. Menggunakan Mikrokontroler Arduino UNO dengan platform Open Sourcese 

hingga untuk pengembangannya dapat terus ditingkatkan 

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

murah da nmudah di dapat 

3. Rangkaian yang sederhana sehingga mudah untuk dilakukan penambahan untuk 

pengembangan lebih lanjut 
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3.2.1 Perancangan led matrix p10 

Untuk dapat menampilakan tapilan pada dot matrix p10 maka di perlukan 

sebuah konetor penghibung antara arduino dengan dotmatrix p10 konokter ini 

biasa di sebut dengan shield p10 / conetor DMD. adapun perancangan dari 

rangkaian arduino dengan led matrix p10 ditunjukan pada gambar 3.3 . 

  

Gambar3.2 :Rangkaian arduino dengan Led matrix p10 serta skema socket 

DMD 

Sumber : www.muhilham.com 
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3.2.2 Perancangan sensor pir dengan arduino 

Untuk dapat mengendalikan tampilan output dari dotmatrix p10, maka diperlukan 

rangkaian sensor pir dengan mikrokontroler. Dengan demikian dot matrix p10 

dapat menampilkan tampilan yang berbeda . Jadi Semua perintah untuk 

menampilkan tulisan di dot matrix p10 di atur atau dikendalikan oleh 

mikrokontroler. Adapun rencana perancangan sensor pir dengan mikrokontroler 

ditunjukan sebagaimana gambar 3.3 .  

 

 

Gambar3.3 :Rangkaian Arduino dengan sensor pir 

 Sumber : www. solarbotics.com  

 

3.2.3 Perancangan Modul Bluetooth HC-05 dengan arduino 

Untuk dapat mengganti atau menginput tulisan pada info, maka diperlukan 

rangkaian modul bluetooth dengan mikrokontroler. Dengan demikian dot matrix 

p10 dapat menampilkan tampilan info umum sesuai input tulisan pada arduino. 

http://www.arduino.cc/
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Adapun rencana perancangan modul bluetooth dengan mikrokontroler ditunjukan 

sebagaimana gambar 3.4 .  

 

Gambar3.4 :Rangkaian Arduino dengan modul bluetooth HC-05 
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3.3 Rangkaian keseluruhan 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian secara keseluruhan 

Sumber :Perencanaan 
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3.4 Flowchat Sistem Secara Keseluruhan 

 Setelah perancangan dari hardware dan software, maka prinsip kerja 

keseluruhan dari alat ditunjukan gambar 3.6  

 

Gambar 3.5 flowchat sistem keseluruhan 

 

 

 

 

 


