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BAB III  

PERANCANGAN SISTEM 
 

 Pada penelitian ini, penerapan IoT yang diitegrasikan pada aplikasi 

smartphone digunakan sebagai monitoring kinerja serta sebagia identifikasi 

kerusakan pada PLTS Off-Grid sistem  dengan menggunakan parameter, Itentitas 

cahaya matahari 200 W/m2 – 1000 W/m2 dan Suhu permukaan panel surya 25oC - 

85oC, dimana parameter tersebut bedasarkan datasheet STC (Standart Test 

Conditions). Perancangan ini ada 2 perancangan yaitu perancangan perangkat keras 

(hardware) meliputi bagian  kontroler, input dan output. Dibagian input terdiri dari 

sensor Photodioda sensor LM35, sensor arus ACS712 dan sensor tegangan. Pada 

bagian kontroller menggunakan Arduino mega dan modul ESP8266 yang berfungsi 

untuk mengolah data kemudian dikirim ke server. Dan pada bagian output berupa 

data dari sensor yang di tampilkan pada aplikasi android. Kemudian perancangan 

perangkat lunak (software) meliputi pembuatan database server dan aplikasi 

android.  

 Adapun tahapan-tahapan dalam perancangan sistem  yang akan dibuat 

diantanranya : 

1. Outlining, pada tahap ini menjelaskan gambaran umum dari software 

mikrokontroler dan aplikasi android sebagai media pemantauan PLTS off-

grid sistem 

2. Storyboarding, alur tampilan atau user interface dari aplikasi android 

sebagai media pemantauan PLTS off-grid sistem seperti :  

− Tampilan awal saat pertama kali membuka aplikasi android berupa 

halaman login. 

− Tampilan menu utama yang terdiri dari beberapa scene- scene. 

Berikut adalah gambar 3.1 blok diagram sistem.  
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Gambar 3. 1 Blok Diagram Sistem 

 pada perangkat terdapat panel surya sebagai penyuplai daya listrik yang 

akan disimpan pada baterai dan dikontrol oleh solar charger control. Sensor 

Photodioda berfungsi untuk membaca tingkat intentitas cahaya matahari. Sensor 

temperature yang pakai ialah sensor LM35 yang berfungsi untuk mendetectsi 

temperature permukaan panel surya. Sensor arus ACS712 berfungsi untuk 

pembacaan arus dan sensor tegangan sebagai pembacaan tegangan. Modul Arduino 

Mega sebagai kontroler kemudian modul ESP8266 sebagai komunikasi data antara 

kontroler dan server  yang mana data tersebut di kirim melalui jaringan internet. 

Aplikasi smartphone  merupakan output sistem. 

3.1 Perancangan Sensor 

 Sensor merupakan input dari sistem yang terdiri dari, sensor tegangan, 

sensor arus acs712, sensor lm35 (suhu permukaan) dan sensor photodioda. Dari 

semua sensor tersebut akan digunakan sebagai pengambilan data dan digunakan 

sebagai monitoring serta identifikasi kerusakan pada sistem PLTS Off-Grid. 

3.1.1 Perancangan Sensor Tegangan 

  Sensor tegangan yang digunakan adalah IC 4N35. Tengan input untuk 

sensor adalah 0 – 5 V. Sensor teganan ini bedasarkan resistive devider membuat 

tegangan yang akan dideteksi berkurang 5x lipat. Tegangan input analog modul 

Arduino Mega adalah  0 - 5 V, maka tegangan maksimum yang mampu dideteksi 
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oleh sensor adalah 5 V x 5 V = 25 V. Jika menggunakan sistem voltase/tegangan 

3.3 V, maka voltase/tegangan maksimum yang mampu didetecksi ialah sebesar 5 V 

x 3.3 V = 16.5 V. Gambar 3. 2 adalah perancangan sensor tegangan. 

Tabel 3. 1 Pin Koneksi Sensor pH dengan Arduino Mega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Perancangan Sensor Tegangan 

Berikut merupakan script pemrograman pada software Arduino IDE. 

void sensorVI(){ 

vpv=0;vbt=0;vld=0; 

ipv=0;ibt=0;ild=0; 

for(i=0;i<300;i++){ 

vpv+=analogRead(Vpv); 

vbt+=analogRead(Vbt); 

vld+=analogRead(Vld); 

Untuk script program lengkapnya bisa dilihat pada lampiran 1 script 

pemrogaman software Arduino IDE 

3.1.2 Perancangan Sensor Arus ACS712 

 Sensor arus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensor arus 

ACS712 mampu mengukur arus AC maupun DC dengan rating maksimal 20 A 

(Ampere). Catu daya yang digunakan untuk sensor arus ACS712 yaitu 5 V. Sensor 

arus ACS712 memilik 3 pin di antaranya pin VCC yang nantinya akan di pasang 

ke modul Arduino Mega dengan sumber 0 – 5 V, pin GND ini akan dipasang ke 

GND pada modul Arduino Mega dan pin OUT ini di pasang pada modul Arduino 

Mega berfungsi untuk mengirimkan data output sensor yang akan diteruskan ke 

Arduino Mega Sensor Tegangan 

5V 5 V 

Gnd Gnd 

Pin A0 Vout 
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modul ESP8266 sebagai komunikasi data yang dikirimkan ke server. Perancangan 

sensor arus ACS712 seperti y digambar 3.3. 

Tabel 3. 2 Pin Koneksi Sensor arus ACS712  dengan Arduino Mega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Perancangan Sensor Arus ACS712 

Berikut merupakan script pemrograman pada software Arduino IDE. 

void sensorVI(){ 

  vpv=0;vbt=0;vld=0; 

  ipv=0;ibt=0;ild=0; 

  for(i=0;i<300;i++){ 

  ipv += Ipv.getCurrentDC();             

    ibt += Ibt.getCurrentDC();             

    ild += Ild.getCurrentDC(); 

} 

Untuk script program lengkapnya bisa dilihat pada lampiran 1 script 

pemrogaman software Arduino IDE. 

3.1.3 Perancangan sensor temperature 

 Sensor LM35 merupakan sensor pembacaan suhu/temperature permukaan. 

Sensor tersebut mempunyai 3 pin dimana pin 1 berguna sebagai sumber tegangan 

kerja, pin 2 atau tengah digunakan sebagai tegangan keluaran atau Vout dengan 

range kerja dari 0 V sampai dengan 1.5 V dengan tegangan operasi sensor LM35 

Arduino Mega Sensor ACS712 

5V Vcc 

Gnd Gnd 

Pin A1 Vout 
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yangdapat digunakan antara 4 V sampai 40 V. Pada perancangan sensor LM35 

VCC dihubungankan dengan sumber 5 V pada arduino, Vout pada LM35 

dihubungkan ke pin A0 analaog Arduino Mega dan pada GND di LM35 

disambungkan ke pin GND Arduino mega seperti pada gambar 3.4. 

Tabel 3.3 Pin Koneksi Sensor LM35  dengan Arduino Mega 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Perancangan Sensor LM35 

Berikut merupakan script pemrograman pada software Arduino IDE. 

void sensorTemp(){ 

  temp=0; 

  for(i=0; i<30; i++){delay(1);     

    temp+=sensor.getTemp(); 

    }temp/=i; 

Untuk script program lengkapnya bisa dilihat pada lampiran 1 script 

pemrogaman software Arduino IDE. 

3.1.4 Perancangan sensor Photodioda dengann motor servo 

 Sebagai pembacaan iradiasi matahari pada alat ini menggunakan sensor 

Photodioda. Sensor Photodioda akan memberikan nilai resistansi tertentu pada 

mikrokontroler tergantung dari intensitas cahaya yang diterima. Servo motor 

digunakan untuk pergerakan sensor agar  bergerak menuju sumber datang sinar 

matahari. Sensor Photodioda yang digunakan pada sistem ini untuk mengetahui 

Arduino Mega Sensor ACS712 

5V Vcc 

Gnd Gnd 

Pin A1 Vout 
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kondisi kondisi terang atau gelap serta sebagai pembacaan iradiasi matahari dengan 

mengkalibrasi sensor Photodioda untuk medapatkan nilai iradiasi yang tepat.. 

Perancangan sensor Photodioda seperti yang ditunjukan seperti gambar 3.5 

Tabel 3. 3 Pin Koneksi Sensor Photodioda  dengan Arduino Mega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. 5 Perancangan sensor Photodioda 

Berikut merupakan script pemrograman pada software Arduino IDE. 

void sensorIRR(){ 

  pd=102300;pd1=0;pd2=0;pd3=0;pd4=0;pd5=0; 

  for(i=0; i<30; i++){delay(2); 

Untuk script program lengkapnya bisa dilihat pada lampiran 1 script 

pemrogaman software Arduino IDE. 

3.2 Perancangan Mikrokontroller  

Mikrokontroler merupakan pusat pengolahan data yang digunakan sebagai 

pengolahan data input maupun data output serta data komunikasi yang terhubung 

pada cloud computing. 

Arduino Mega Sensor Photodioda 

5V Vcc 

Gnd Gnd 

Pin A0 – A4 Vout  
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3.2.1 Perancangan Arduino Mega 

 Arduino mega pada penelitian ini digunakan sebagai pusat pengolahan data 

sensor serta pengontrolan aktuator. Sistem kontroler menggunakan beberapa pin 

yang terdapat pada arduino mega yaitu pada pin analog dan pin digital yang 

digunakan input maupun output. Pin yang digunakan terdiri dari  3 pin untuk input 

data sensor yaitu, pin (A0-A2) digunakan sebagai data sensor tegangan1, sensor 

tegangan2, sensor tegangan3, pin (A3-A5) digunakan sebagai data sensor arus1, 

sensor arus2, sensor arus3, pin (A6) digunakan sebagai data sensor photodioda dan 

pin (A7) digunakan sebagai sensor lm35, selanjutnya adalah pin serial komunikasi 

antara arduino mega dan nodemcu (esp8266) yaitu menggunakan pin 19 (TX) dan 

18 (RX). 

            Pemrograman logaritma arduino mega menggunakan bahasa C+ melalui 

software Arduino IDE. Langkah selanjutnya adalah kalibrasi sensor tegangan, 

sensor arus, sensor lm35 dan sensor photodioda untuk menghasilkan nilai parameter 

yang akurat pada kontroller Arduino. Langkah terakhir yaitu pembuatan software 

sistem pengiriman data ke server dengan menghubungkan Arduino mega dan 

modul nodeMCU8266  agar data parameter tegangan, arus, suhu dan itentitas 

cahaya matahari dapat diproses melalui aplikasi android. Gambar  tampilan 

Arduino IDE untuk menulis program kontroller  dapat dilihat pada gambar 3.6 
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Gambar 3. 6 Gambar Tampilan Arduino IDE untuk Menulis Program Kontroller 

3.3 Perancangan Serial Komunikasi NodeMCU ESP8266 

 Modul NodeMCU berfungsi untuk mengoneksikan perangkat monitoring 

dan menjadi jembatan komunikasi yang nantinya akan mengirim maupun menerima 

perintah dari ke Arduino melalui perantara wifi. 

3.3.1 Perancangan Serial Komunikasi Arduino Mega dan NodeMCU 

Modul NodeMCU ESP8266 ini mempunyai beberapa pin, pin TX, RX, Vcc, 

Gnd dan ch_pd saja yang dipakai jika modul NodeMCU hanya digunakan sebagai  

modul wifi. Pin tx dihubungkan dengan pin tx arduino, pin rx dihubungkan pin rx 

arduino, vcc dan ch_pd dihubungkan pada pin 3,3 power suply arduino dan gnd 

dihubungkan pada pin gnd  arduino mega. 

Serial komunikasi (TXD dan RXD) merupakan jalur data komunikasi serial 

dengan level sinyal TTL. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan data serial, 

sedangkan RXD kebalikannya yaitu sebagai pin yang berfungsi untuk menerima 

data serial. Rangkaian serial komunikasi digunakan sebagai komunikasi data dari 

arduino mega ke nodeMCU8266 dimana data akan dikirim oleh nodeMCU ke 
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server. Pin koneksi NodeMCU8266 dengan arduino mega ditunjukkan dalam tabel 

3.5 dan gambar rangkaian serial komunikasi dapat dilihat pada gambar 3.7 

Tabel 3. 4 Pin Koneksi NodeMCU8266 dengan Arduno Mega 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 Perancangan Modul Wi-Fi ESP8266 dengan Arduino Mega 

Berikut merupakan script pemrograman anatara mikrokontroller 

Arduino mega dengan modul esp8266 pada software Arduino IDE. 

void toesp(){ 

   if(ttt+waktu_kirim <=t){ 

     

    kirimDataKeEsp(vpv,vbt,vld,ipv,ibt,ild,irrad,temp); 

    ttt = millis(); 

  } 

Untuk script program lengkapnya bisa dilihat pada lampiran 1 script 

pemrogaman software Arduino IDE. 

Arduino Mega NodeMCU8266 

Pin 19 (RX) D7 

Pin 18 (TX) D8 
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3.4 Perancangan PLTS Off-Grid 

 PLTS Off-Grid merupakan komponen utama pada penelitian ini terdiri dari 

solar panel, baterai, load(beban). Dimana PLTS Off-Grid tersebut akan 

dimonitoring kinerjanya sehingga dengan termonitoringnya kinerja maka dapat 

terpantau bila sistem mengalami kerusakan. Berikut merupakan gamabr 3.8 

perangcangan dari PLTS Off-Grid. 

Gambar 3. 8 Perancangan PLTS Off-Grid 

3.5 Perancangan User Interface Aplikasi Smartphone 

 Rancangan penghubung antara pengguna aplikasi smartphone sebagai 

media monitoring PLTS off-grid sistem terdiri dari login page untuk identifikasi 

pengguna, halaman beranda dan data kondisi terkini dari PLTS off-grid sistem, suhu 

dan intetitas cahaya, arus dan tegangan terkini yang disajikan dalam bentuk angka, 

halaman  history PLTS off-grid sistem. Gambar 3.9 berikut merupakan User 

Interface aplikasi smartphone untuk mengakses PLTs off-grid sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9 User Interface aplikasi smartphone 

3.5.1 Komunikasi arsitektur data 

Komunikasi data antara mikrokontroler, server dan aplikasi android yang 

akan dibangun dengan menggunakan arsitektur MEAN Stack. Mean Stack adalah 
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gabungan dari MongoDB, ExpressJS, AngularJS, dan NodeJS, dimana MongoDB 

sebagai database non-relasional, ExpressJS sebagai framework untuk routing, 

AngularJS sebagai Javascript framework yang menangani masalah tampilan atau 

untuk keperluan Front-End Development, dan yang terakhir adalah NodeJS yang 

menjadi server side untuk Javascript-nya.Gambar 3.10 merupakan tampilan dari 

arsitektur komunikasi data.   

Gambar 3. 10 Perancangan Komunikasi Arsitektur Data 

Mikrokontroller
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