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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Pendahuluan  

Setelah dilakukan beberapa studi literatur terhadap bahan-bahan yang 

disebutkan dalam daftar pustaka, dapat digambarkan sambungan perangkat 

sistem informasi hasil studi mahasiswa seperti ditunjukkan dalam Gambar 

3.1. 
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Gambar 3.1. Sambungan perangkat sistem informasi hasil studi mahasiswa 

 

Dari diagram blok diatas dapat dijelaskan bahwa kabel telepon yang 

disediakan oleh sentral telepon PSTN sudah mempunyai sebuah nomor 

telepon yang nantinya bisa dihubungi oleh user yang disambungkan pada 

perangkat telepon PSTN. Jadi disini pemasangan perangkat sistem informasi 

hasil studi mahasiswa diparalel dengan perangkat telepon PSTN, sehingga 

telepon masih bisa digunakan untuk menerima dan menelepon keluar. 

 

3.2 Diagram Blok 

Mengingat diagram blok diatas menjelaskan perancangan sistem 

informasi hasil studi secara umum, maka berikut ini akan dibuat dan 

diuraikan diagram blok sistem informasi hasil studi mahasiswa secara 

lengkap pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram blok perangkat sistem informasi hasil studi mahasiswa. 

 

Orang tua mahasiswa hanya menghubungi ke nomor telepon yang 

disediakan oleh sentral telepon PSTN (Telkom) yang disambungkan ke 

perangkat telepon kabel dan diparalel dengan alat penjawab ini.  

Alat ini sepenuhnya dikendalikan oleh Raspberry Pi. Apabila ada 

panggilan ke telepon PSTN dari user (orang tua mahasiswa) yang di paralel 

dengan alat penjawab ini, maka Raspberry Pi akan mengetahuinya dengan 

cara membaca keluaran bagian Detektor Dering. Setiap kali ada telepon 

masuk akan terdeteksi oleh nada dering dan Raspberry Pi langsung 

menghitung jumlah nada dering yang terdeteksi. Nada dering default dari 

sentral telepon adalah sebanyak 7 kali nada dering. Apabila  jumlah nada 

dering melebihi nilai default dari sentral telepon maka Raspberry Pi akan 

menganggap panggilan telepon itu tidak terjawab, lalu Raspberry Pi 

mengaktifkan rangkaian Kontrol Off Hook untuk menjawab panggilan tak 

terjawab itu. Alat ini membangkitkan suara jawaban dengan cara memutar 

file yang tersimpan dalam memori Raspberry Pi, yang memberi tahu 

penelepon (orang tua mahasiswa) supaya memsukkan NIM. User (orang tua 

mahasiswa) memasukkan NIM dengan menekan tombol yang ada di telepon 

user, kemudian sinyal dari suara tombol tersebut akan dideteksi oleh Detektor 

DTMF. Setelah memasukkan NIM, selanjutnya Raspberry Pi mencari nama 

dan IPK untuk NIM tersebut lalu nama dan IPK yang didapatkan dikonversi 
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menjadi suara oleh Audio Interface yang kemudian dikirim ke penelepon 

(orang tua mahasiswa). Tampilan yang dikeluarkan oleh alat penjawab ini 

berupa suara, yaitu Nama, IPK, dan Jumlah SKS yang sudah ditempuh 

mahasiswa. 

 

3.3 Flowchart 

Dalam perancangan sistem informasi hasil studi mahasiswa ini telah 

dibuat sebuah program yang menggunakan bahasa Python, maka dibuatlah 

flowchart yang terdapat pada Gambar 3.3 berikut ini.  
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Gambar 3.3 Flowchart perangkat sistem informasi hasil studi mahasiswa. 
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Dari sebuah flowchart diatas dapat dijelaskan bahwa ada panggilan 

telepon masuk dan telepon tersebut berdering selama lebih dari 4 kali, maka 

oleh sistem dianggap panggilan tidak terjawab dan program akan 

mengaktifkan off-hook. Setelah off-hook aktif loop pertama akan dijalankan, 

kalau “ya” maka program akan mengirim perintah suara kepada penelepon 

untuk memsukkan NIM melalui tombol telepon. Kalau “tidak” program akan 

mengirimkan perintah suara untuk memasukkan NIM lagi atau menutup 

telepon. Kemudian program akan menanyakan apakah NIM tidak 

dimasukkan?, kalau “ya” maka program akan kembali awal program dan 

sistem informasi hasil studi mahasiswa kembali awal lagi, tetapi kalau “tidak” 

maka program akan jalan terus ke pengecekan apakah NIM sudah lengkap. 

Setelah memasukkan NIM kemudian program akan mengecek apakah NIM 

yang dimasukkan sudah lengkap. Kalau NIM sudah lengkap maka program 

akan mencari Nama dan IPK pada database yang telah dibuat. Apabila Nama 

dan IPK telah ditemukan pada database, maka akan Nama dan IPK tersebut 

dikonversi oleh Raspberry pi menjasi suara dan dikirimkan pada penelepon. 

Kalau memasukkan NIM melalui tombol terlalu lambat maka akan dikirim 

perintah suara penekanan tombol terlalu lambat dan program akan diulang 

kembali ke loop pertama. 

 

3.4 Detektor Dering 

Detektor dering digunakan untuk menunjang proses pendeteksian 

adanya sinyal dering yang akan dilakukan oleh Raspberry Pi. Rangkaian 

detektor dering ini dirancang dengan output TTL 5V. Jadi rangkaian detektor 

dering dirancang untuk mengkonversi sinyal dering Vrms 90V 20Hz menjadi 

gelombang pulsa 5V, rangkaian detector dering dirancang dalam Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Rangkaian detektor dering sistem informasi hasil studi mahasiswa. 

 

Adapun untuk mengisolasi sinyal dering dari Raspberry Pi digunakan 

optotransistor 4N25. Kapasitor C4 digunakan untuk memblokir tegangan dan 

arus DC. Diode zener D2 digunakan untuk membagi tegangan dering dengan 

R7, sehingga arus yang mengalir ke optotransistor tidak terlalu besar. Diode 

D1 difungsikan sebagai penyearah setengah gelombang, sehingga siklus 

negatif sinyal dering tidak akan mengaktifkan optotransistor. 

Untuk mengetahui nilai R6 dan R7 maka dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

 Diketahui masukan dari Vi adalah sebuah gelombang sinusoida dengan 

nilai Rms = 90V dan f = 50 Hz. 

 Maka dapat dihitung nilai V7 dengan rumus: 

V7 = Vi – Vz – VL 

V7 = 90 – 15 – 0.6 

V7 = 74.4V 

 iF = 50mA (dipilih supaya 4N25 mengalami saturasi) 

iF = 
  

  
 

R7 = 
     

    
 
    

  
       Ω 

  = 1.48 kΩ (dipilih R7 = 1.5 kΩ yang ada dipasaran) 
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 Untuk mencari nilai R6 diperlukan datasheet dari optocoupler 4N25, dan 

menurut datasheet VCESat = 0.5V, iCE = 2mA pada saat iF = 50mA, maka 

nilai V6 dapat dihitung menggunakan rumus: 

V6 = 5V – VCESat 

V6 = 5 – 0.5 

V6 = 4.4V 

Setelah diketahui nilai dari V6 = 4.4V, maka nilai R6 dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

R6 = 
  

      
 

R6 = 
    

   
 = 
   

 
          

R6 = 2.25 kΩ (atau dipilih 2.2 kΩ) 

 

3.5 Rangkaian DTMF 

Rangkaian DTMF digunakan untuk menunjang proses pendeteksian 

adanya sinyal DTMF yang akan dilakukan oleh penelepon saat penekanan 

tombol yang menunjukkan NIM. Rangkaian DTMF ini menggunakan IC 

decoder dan rangkaian ini dirancang berdasarkan datasheet. Rangkaian 

DTMF dirancang dalam Gambar 3.5. 

 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian DTMF sistem informasi hasil studi mahasiswa. 
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Adapun untuk proses pendeteksian adanya sinyal DTMF dari penelepon 

digunakan IC CM8870 yang memiliki 5 pin ouput. Pin Q1, Q2, Q3, Q4, 

adalah pin data output dan pin StD menandakan bahwa data telah siap 

diproses setelah menerima sinyal DTMF dari penekanan tombol untuk 

memasukkan NIM. 

Menurut datasheet IC CM8870, crystal yang diperlukan supaya 

komponen berjalan dengan baik disarankan Min 3.5759 Mhz, Typ 3.5795 

Mhz, Max 3.5831  Mhz. Tetapi yang paling baik digunakan adalah crystal 

typical sebesar 3.5795 Mhz. 

 

3.6 Rangkaian Kontrol Off-Hook 

Kontrol Off-Hook digunakan untuk menunjang proses mengaktifkan 

Off-Hook ketika ada telepon masuk. Rangkaian control Off-Hook dirancang 

dalam Gambar 3.6. 

 

 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Off-Hook sistem informasi hasil studi mahasiswa. 

 

Adapun untuk proses mengaktifkan Off-Hook digunakan komponen 

penting yaitu relay DPDT, Trafo OT-240, dan Transistor S9013. Relay  

DPDT berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan resistansi 600 Ohm ke 

jaringan telepon dan menghubungkan audio out Raspberry Pi ke jaringan 
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telepon supaya Raspberry Pi bisa memberikan informasi suara ke penelepon. 

Trafo OT-240 berfungsi sebagai kopling sinyal audio dan sinyal – sinyal dari 

sentral telepon supaya tidak membebani sentral telepon. Transistor S9013 

berfungsi sebagai penguat tegangan yang masuk pada relay. 

Dalam datasheet relay DPDT tipe 46ND005-P, diketahui nilai 

Resistansi adalah 167 Ω dan nilai Arus Nominal adalah 30mA. Oleh karena 

itu dapat dihitung nilai R1 pada rangkaian control Off-Hook diatas yang 

digambarkan dalam rangkaian berikut ini: 

 

R1

+5V

R=167 Ω

i=30mA

iC

Vi

iB

 

 

Gambar 3.7 Rangkaian untuk mencari nilai R1 

 

Dari Gambar 3.7 diatas dapat dihitung nilai R1 dengan mencari nilai 

Ic dulu, 

Vi = VR1 + Vbe 

Vi = R1   I1 + Vbe 

Vcc = VR + Vce 

Vcc = R   iC + Vce 

5 = 167   iC + 0.7 

iC = 
     

   
 = 25mA 

iB = 
      

  
 

iB = 
     

  
 

hFE = 
  

  
 = 
    

  
 

misalnya hFE = 100, maka iB: 
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iB = 
    

   
 =  0.25mA 

Setelah diketahui nilai iB maka nilai iB dimasukkan pada rumus diatas untuk 

mencari nilai R1. 

iB = 
     

  
 maka R1 = 

     

  
 = 

   

      
 = 18.4 kΩ (atau dipilih yang ada 

dipasaran sebesar 20 kΩ). 

 

3.7 Perancangan Konverter DC to DC 

Dalam perancangan perangkat sistem informasi hasil studi mahasiswa 

ini menggunakan rangkaian elektronik pendukung yang telah disebutkan di 

bab III diatas yang semua rangkaiannya menggunakan sumber DC 5V dan 

Raspberry Pi menggunakan sumber DC 3V. Untuk itu digunakan perangkat 

tambahan yaitu converter DC to DC, supaya Raspberry Pi bisa berjalan 

dengan baik. Dalam Gambar 3.8 berikut ini rangkaian converter DC to DC 

yang menggunakan transistor BSS138. 

 

 

 

Gambar 3.8 Rangkaian converter DC to DC 

 

Transistor BSS138 yang digunakan dalam rangkaian diatas adalah jenis 

transistor MOSFET N-channel (VGS (th): 0.5V-1.5V), cocok untuk aplikasi 

tegangan rendah. Dari rangkaian converter diatas digunakan hanya untuk 

mengubah tegangan dari 5V ke 3.3V dan sebaliknya. Rangkaian diatas hanya 

salah satu channel saja, yang digunakan untuk kebutuhan perancangan sistem 

yaitu sabanyak 8 channel converter tetapi yang digunakan hanya 7 channel 
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saja disesuaikan dengan jumlah pin GPIO yang digunakan pada Raspberry Pi. 

Resisitor R1 dan R2 pada rangkaian converter diatas berfungsi sebagai pull-

up yaitu untuk memastikan logika pin yang diberi pull-up akan menjadi 

logika High, meskipun tegangan pada pin input sedang mengambang 

(Floating). Sebenarnya nilai R1 dan R2 bebas dipilih nilainya, tetapi tidak 

boleh terlalu tinggi sebab dapat menurunkan tegangan pada logika High. 

Batas logika High “1” untuk IC TTL tegangan rendah 3.3V adalah 2.1V – 

3.3V. Sedangkan untuk IC TTL tegangan tinggi 5V adalah 3.5V – 5V. Untuk 

menentukan nilai R sebagai pull-up dapat dijelaskan pada rangkaian 

ekuivalen Gambar 3.9 berikut ini. 

 

Rpull-up

Rinput

+5V

 

 

Gambar 3.9 Rangkaian Converter sederhana 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskna bahwa Rinput adalah Resistansi 

masukan yank ada dalam perangkan yang tersambung converter, contoh 

perangkat yang dimaksud adalah Rangkaian DTMF. Sebagai patokan untuk 

menentukan nilai Rpull-up, nilai Rpull-up harus 
 

  
 dari nilai Rinput. Apabila 

nilai Rpull-up terlalu tinggi maka tegangannya akan turun. Disini dipilih nilai 

R1 dan R2 10kΩ, karena rangkaian diatas akan menjadi pembagi tegangan 

yang output menggunakan label Vo, dan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

Vo = 
   

       
   5V 

Vo = 2.5V  
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Dengan hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai 2.5V adalah sudah 

memenuhi batas logika High IC TTL 3.3V tegangan rendah. Jadi conveter 

bisa bekerja dengan cukup baik. 

 

3.8 Perancangan Sistem 

Sesuai dengan nomor pin GPIO Raspberry Pi yang sudah dibahas 

dalam bab II berikut ini dirancanglah sistem informasi hasil studi mahasiswa 

yang terlihat dalam Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Rangkaian sistem informasi hasil studi mahasiswa 

 

Untuk penomoran dan pemasangan pin GPIO pada Raspberry Pi dapat 

dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut ini: 
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Tabel 3.1 Port Rangkaian pendukung 

No Port (Board) GPIO (Raspberry Pi) 

1 STD GPIO 26 

2 Q4 GPIO 19 

3 Q3 GPIO 13 

4 Q2 GPIO 6 

5 Q1 GPIO 5 

6 OFF_HOOK GPIO 21 

7 DERING_OUT GPIO 20 

 

Dapat dijelaskan dari tabel diatas bahwa dari rangkaian pendukung 

seperti rangkaian detektor dering, rangkaian DTMF, dan rangkaian control 

off-hook sudah ditentukan pada nomor pin mana yang akan terhubung pada 

Raspberry Pi. Untuk port Audio dari rangkaian pendukung juga sudah 

disambungkan dengan saluran Audio yang ada pada Raspberry Pi. 

 

 


