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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

Pada bab ini, akan dijelaskan bagaimana perancangan alat dan aplikasi agar 

dapat menjadi tombol darurat. Pembuatan perangkat dan aplikasi ini terdiri dari beberapa 

langkah, berikut adalah langkah pembuatannya: prosedur perancangan, flowchart, cara 

kerja.  

3.1. Prosedur Perancangan 

 

Gambar 3.1. Flowchart Prosedur Perancangan 

Gambar 3.1. adalah flowchart dalam prosedur pembuatan Tomblo 

Darurat, berikut adalah penjelasan dari flowchart: 
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1. Mulai: Memulai mengumpulkan ide dan mengembangkan 

gagasan. Mencari tujuan dan manfaat alat yang akan dibuat. 

2. Pengumpulan Materi: Mengumpulkan materi dan teori yang 

diperlukan dalam membuat alat. Dalam tahap ini, akan disatukan 

materi dan teori yang ada dan dijadikan satu perangkat yang 

berguna. 

3. Desain Perangkat: Mendesain alat agar menjadi menarik dan 

dapat digunakan. 

4. Desain Aplikasi: Mendesain aplikasi sehingga layout aplikasi 

mudah untuk digunakan. 

5. Perancangan Alat: Merancang alat seperti yang sudah didesain 

sehingga berfungsi seperti yang diharapkan. 

6. Pemrograman Aplikasi: Membuat serangkaian kode yang akan 

membuat aplikasi berjalan. 

7. Apakah Berjalan?: Pada tahap ini, perangkat dan aplikasi akan 

diuji sedemikian rupa untuk mengetahui kelancaran perangkat 

berjalan. Perangkat yang tidak berjalan akan diulang lagi dalam 

perancangannya, sebaliknya jika berhasil perangkat sudah 

selesai. 

8. Selesai: Perangkat dan aplikasi sudah selesai dan berjalan 

seperti apa yang diinginkan, perangkat sudah dapat digunakan 

oleh masyarakat umum. 

3.2. Cara Kerja Perangkat 

 

Gambar 3.2. Diagram Cara Kerja Perangkat 
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Gambar 3.2. menunjukkan bagaimana perangkat bekerja, dari alat 

ESP8266, Raspberry Pi 3 B+, hingga aplikasi. Berikut adalah penjelasan 

mengenai blok diagram diatas: 

1. Tombol, alat tombol yang terkoneksi ke ESP8266. Ketika tombol 

ditekan, maka akan mereset alat ESP8266. 

2. ESP8266, perangkat yang berfungsi sebagai pengirim data. 

Tombol mereset ESP8266, kemudian ESP8266 akan 

menjalankan perintah awal yang sudah diatur. 

3. IFTTT, pelayanan yang sudah dibuat sebelumnya yang 

dimasukkan pada ESP8266. ESP8266 menjalankan perintah 

yang sudah dibuat, maka IFTTT akan mengirimkan perintah ke 

aplikasi android. 

4. Webcam, alat perekam untuk memonitor. Webcam akan 

mengirim data berupa video yang dapat diterima oleh Raspberry 

Pi 3 B+. 

5. Raspberry Pi 3 B+, sebuah komputer yang akan menjadi 

penerima data dari webcam dan pengirim data ke server.  

6. Motion, program yang dapat diatur dengan mudah dan dapat 

digunakan pada Raspberry Pi sebagau program pengirim sinyal 

video. 

7. Aplikasi Android, sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk 

menerima data dari Motion, IFTTT, dan Google Maps. Aplikasi 

android akan menjadi pusat dalam perangkat ini. Aplikasi 

dirancang untuk dapat melihat video dari Motion dan berpindah 

aplikasi ke Google Maps. 

8. Google Maps, Aplikasi yang dapat menampilkan peta, lokasi dan 

jalan perangkat yang sudah terhubung. Google Maps membantu 

untuk memperlihatkan lokasi dari perangkat yang terkoneksi. 
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3.3. Penggunaan Alat 

 

 
Gambar 3.3. Penggunaan Alat 

Berikut adalah tahapan penggunaan alat Tombol Darurat: 

1. Pengguna menekan tombol. 

2. ESP8266 mereset dan reboot. 

3. Melalui IFTTT, ESP8266 akan mengirimkan sinyal darurat ke perangkat 

android. 

4. Perangkat android yang menerima sinyal dapat melihat melalui aplikasi 

yang sudah dibuat. 

5. Webcam mengirim video ke Raspberry Pi 3 B+. 

6. Raspberry Pi 3 B+ menerima data video dari webcam dan 

menyimpannya. 

7. Melalui Motion, Raspberry Pi 3 B+ mengirimkan data video ke aplikasi 

android yang sudah diinstal. 

8. Perangkat android dapat melihat kondisi tempat yang telah dipasang 

webcam. 

9. Perangkat android dapat melacak pengguna melalui Google Maps. 

3.4. Flowchart Alat 

Flowchart alat ini menggambarkan bagaimana perangkat akan bekerja. 

Ada 2 alat yang akan digunakan, yaitu ESP8266 dan Raspberry Pi 3 B+. 
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Gambar 3.4. Flowchart Perangkat ESP8266 

 

Gambar 3.5. Flowchart Alat Raspberry Pi3 
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Pada Gambar 3.3. dijelaskan cara kerja alat ESP8266. Dimilai dari boot, 

ESP8266 akan langsung terhubung ke Wi-Fi yang sudah terdaftar pada ESP8266. 

Pengkoneksian yang sudah selesai akan dilanjutkan dengan mengirim perintah 

IFTTT. ESP8266 yang sudah mengirm perintah IFTTT akan menunggu selama 20 

detik, jika tidak ada kegiatan pada ESP8266 akan masuk pada proses deep sleep. 

Proses dapat selesai pada deep sleep, namun ketika tombol ditekan, ESP8266 

akan mereset dan kembali ke proses booting. 

Gambar 3.4. menunjukkan flowchart dari cara kerja Raspberry Pi 3 B+. 

Ketika memulai, Raspberry akan menerima input data berupa video dari webcam. 

Raspberry yang telah menerima video, akan langsung mengirimkan ke Motion 

agar dapat dilihat oleh pengguna. 

3.5. Flowchart Aplikasi 

 

Gammbar 3.6. Flowchart Aplikasi 

Flowchart aplikasi pada Gambar 3.5. menjelaskan tentang cara aplikasi 

bekerja. Aplikasi mempunyai 2 layanan yang dapat digunakan oleh pengguna, 

yaitu melihat lokasi dan monitor ruangan. Layanan melihat lokasi akan langsung 

membuka aplikasi Google Maps yang dapat melacak lokasi perangkat android 

yang sudah terhubung. Ketika pengguna memilih layanan monitor ruangan, 

aplikasi akan meminta request pada Motion agar dapat menampilkan pada 
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aplikasi. Motion yang sudah memperbolehkan akan mengirim data video, 

sehingga aplikasi android dapat melihat apa yang Raspberry Pi rekam. 

3.6. Perancangan dan Cara Kerja Alat 

 

Gambar 3.7. Perancangan ESP8266 

Gambar 3.6. menunjukkan gambaran penghubungan alat. Pada TP4056, 

output OUT+ akan terhubung dengan kabel positif baterai, pin VCC dan pin 

CH_PD pada ESP8266. OUT- pada TP4056 akan terhubung dengan GND 

ESP8266, kabel minus baterai, dan ujung 1 pada tombol. Ujung 2 pada tombol 

akan terkoneksi pada pin RST ESP8266. Rangkaian alat diatas akan dapat 

menjadi tombol darurat dengan pemrograman yang benar. 

TP4056 terkoneksi dengan baterai untuk meregulasi daya yang masuk ke 

baterai. Dengan adanya TP4056, baterai akan terisi secara konstan dan 

mencegah terjadinya overvoltage. TP4056 akan membuat baterai lebih tahan 

lama dan tidak membahayakan pengguna. Sumber daya positif terhubung pada 

VCC dan sumber daya negatif terhubung pada GND agar ESP8266 dapat hidup. 

Cara kerja dari perangkat diatas adalah ketika tombol ditekan, pin RST 

menjadi high dan mengulang perintah yang sudah diatur. Untuk melakukan reset, 

pin CH_PD harus dalam keadaan high. Pin CH_PD terhubung dengan sumber 

daya positif agar sewaktu waktu tombol ditekan, ESP8266 akan otomatis mereset. 
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Gambar 3.8. Perancangan Raspberry Pi 3 B+ 

Perancangan Raspberry Pi 3 B+ lebih sederhana dibandiingkan 

ESP8266. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.7., webcam dihubungkan 

pada salah satu usb port yang dimiliki oleh Raspberry Pi. Webcam yang 

dihubungkan ke Raspberry Pi akan mengirim data video langsung ke Raspberry 

Pi [15]. 

3.7. Aplikasi IFTTT 

 

Gambar 3.9. Tampilan Membuat IFTTT 

IFTTT akan digunakan untuk mengatur layanan yang akan dimasukkan 

pada ESP8266 [14]. Layanan yang akan digunakan dinamakan Webhooks dan 

Woopla. Webhooks akan menyediakan sebuah trigger yang dapat digunakan 

untuk menjalankan perintah ke Woopla melalui IFTTT. Trigger yang  disediakan 

oleh Webhooks dapat dimasukkan pada ESP8266. Ketika trigger diluncurkan oleh 
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ESP8266, IFTTT akan meluncurkan layanan yaitu menjalankan perintah ke 

Woopla. Woopla akan melakukan layanannya juga berupa telfon notifikasi yang 

dapat pengguna manfaatkan sebagai notifikasi alat. 

3.8. Aplikasi Arduino IDE 

 

Gambar 3.10. Tampilan Awal Arduino IDE 

Arduino IDE digunakan sebagai aplikasi untuk memrogram ESP8266. 

Dalam aplikasi ini, ESP8266 akan dimasukkan beberapa fitur dan layanan [8]. 

Fitur yang akan dimasukkan melalui Arduino IDE adalah deep sleep. Deep sleep 

adalah fitur yang dimiliki oleh ESP8266, yang dapat mematikan Wi-Fi, System 

Clock, dan CPU namun masih dalam keadaan hidup. Fitur ini dapat membuat 

baterai lebih tahan lama karena sedikitnya daya yang digunakan untuk menjaga 

ESP8266 agar tetap hidup. Fitur lain yang akan dimasukkan adalah 

mengkoneksikan ESP8266 ke Wi-FI. ESP8266 diberi nama SSID dan password 

dari Wi-Fi yang akan digunakan. 

Melalui Arduino IDE, ESP8266 akan dimasukkan layanan dari IFTTT dan 

Webhooks yang sebelumnya sudah dibuat. Memasukkan layanan yang sudah 

dibuat di IFTTT dan Webhooks akan membuat ESP8266 dapat menjalankan 

layanan seperti yang diharapkan. ESP8266 dimasukkan sebuah link trigger yang 

sudah dibuat sebelumnya.  

3.9. Layout Aplikasi 

Ketika pengguna mengunduh dan membuka aplikasi, pengguna akan 

diberi 2 menu. Menu yang tersedia adalah Monitor Rumah dan Cek Lokasi. 
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Gambar 3.11. Tampilan Awal Aplikasi 

Seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.11., terdapat 2 menu aplikasi. 

Untuk memudahkan pengguna, akan ditampilkan 2 gambar besar yang ada di 

tengah layar. 

 

Gambar 3.12. Aplikasi Google Maps 
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Pengguna yang memilih menu Cek Lokasi, akan langsung dipindahkan ke 

aplikasi Google Maps. Pada aplikasi Google Maps, perangkat yang ingin dilihat 

lokasinya harus terhubung pada Google Maps terlebih dahulu [11]. Jika sudah 

terhubung akan terlihat seperti Gambar 3.12., titik biru menandakan perangkat 

yang membuka Google Maps dan icon I menandakan perangkat yang ingin 

dilacak. 


