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BAB III 

PERANCANGAN ALAT DAN ANALISA 

 

3.1 Flowchart Perancangan Sistem 

Dalam pembahasannya sistem dapat digambarkan dalam bentuk 

flowchart yang menggambarkan bagaimana sistem dibuat dan bagaimana 

sistem bekerja. Oleh karena itu, dibuat flowchart perancangan sistem dan 

flowchart kerja sistem. 

3.1.1 Flowchart SDLC 

Pada proses pengembangan sistem ini, dapat digambarkan 

menggunakan metode SDLC (Software Development Life Cycle) agar 

sebuah system dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Proses 

pengembangan sistem ini ditunjukkan seperti gambar dibawah ini  

 

Gambar 3.1. Flowchart SDLC 

Berdasarkan Pada gambar 3.1 tersebut dapat diketahui bahwa 

dalam proses pengembangan aplikasi ini meliputi tahapan sebagai 

berikut: 

1. Melakukan analisa kebutuhan terlebih dahulu untuk 

menentukan permasalahan yang akan dijadikan penelitian. 

2. Melakukan perancangan keamanan perangkat Raspberry pi 

dengan mengkonfiguasi mac address yang terdaftar pada 
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Raspberry pi dan coding untuk webserver dengan keamanan 

google authenticator. 

3. Melakukan pengujian keamanan jaringan perangkat raspberry 

pi dan webserver perangkat raspberry pi. 

4. Implementasi langsung diterapkan pada perangkat raspberry 

pi, jika pengujian berhasil dilakukan. 

 

3.1.2 Flowchart Cara Kerja  

Pada Pembahasan cara kerja sistem sebagaimana di 

gambarkan pada gambar 3.2 maka sistem terdiri dari beberapa 

bagian yang terhubung dengan perangkat raspberry pi dan router. 

Bagian pertama adalah perangkat kita untuk masuk ke 

jaringan, Untuk masuk kedalam jaringan agar bisa melihat data yang 

terdapat pada IoT kita harus sudah terdaftar terlebih dahulu di server 

agar bisa masuk kedalam jaringan dan melihat data data yang 

terdapat di IoT. 
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Gambar 3.2. Flowchart cara kerja 

 

Hal ini dapat dijelaskan dengan tahapan berikut : 
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1. Masuk kedalam jaringan terlebih dahulu, dengan perangkat end device yang 

sudah terdaftar kedalam whitelist pada raspberry pi. 

2. Setelah masuk raspberry pi akan memeriksa perangkat anda sudah terdaftar 

di whitelist atau belum untuk dapat masuk ke dalam jaringan raspberry pi. 

3. Setelah itu raspberry pi pun otomatis memeriksa apakah perangkat sudah 

terdaftar di router jikalau belum maka perangkat tidak akan masuk kedalam 

jaringan raspberry pi. 

4. Jika sudah terdaftar maka perangkat berhasil masuk kedalam jaringan 

raspberry pi. 

5. Jika tidak terdaftar maka perangkat tidak akan masuk kedalam jaringan 

raspberry pi. 

6. Lalu untuk login masuk ke halaman webserver yang sudah dibuat yaitu 

dengan masuk https://keamananjaringan.local dengan web browser apa saja 

seperti google chrome, mozilla firefox, ataupun internet explorer. 

7. Maka akan tampil halaman login yang terdapat username dan password untuk 

masuk kedalam server raspberry. 

8. Lalu masukan username password yang sudah dibuat di dalam database 

mysql lalu scan dengan QR Code dengan google authenticator. 

9. Jika berhasil maka akan memasuki webserver dari raspberry pi. 

10. Jika tidak berhasil masuk atau username dan password yang dimasukan 

salah maka akan diberi kesempatan 3x untuk mengulang memasukan 

username dan password, jika tidak berhasil maka server akan memblock dan 

tidak dapat memasukan username dan password selama 1 menit dan server 

akan mengirim peringatan ada yang mencoba memasuki server ke email 

system admin yang telah dibuat pada tabel mysql. 

 

3.2    Perancangan Sistem 

3.2.1 Diagram Blok 

Pada Diagram blok ini dimana menunjukan Mengingat 

banyaknya contoh serangan yang dilancarkan pada perangkat IoT, 

maka akan dibuat beberapa model yang merupakan representasi 

bagaimana sistem akan mengamankan perangkat Raspberry pi. 

Dalam sistem ini, terdapat beberapa bagian seperti perangkat IoT 

yaitu Raspberri pi, pengguna,Mac Address Fillter, Firewall, Tutup 

Port dan web server. Masing masing bagian tersebut tentunya 

memiliki fungsi khusus sesuai dengan skema sistem keamanan dan 

pertahanan yang diterapkan. 
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Gambar 3.3. Diagram Blok 

 

3.2.2 Rancangan Topologi 

Pada Perancangan sistem Topologi ini merupakan skema 

dari sistem yang akan di buat nanti nya, dimana perangkat raspberry 

pi ini yang akan diamankan dan pengaturan config dan coding pun 

di lakukan pada perangkat raspberry pi nya langsung. 

 

 

 

Gambar 3.4. Topologi 

 

3.2.3 Rancangan Layout Web 

Rancangan software sistem yang diperlukan adalah 

rancangan layout tampilan berbasis web sebagai antarmuka 

pengguna  untuk menambah pengamanan pada system keamanan 

jaringan ini dan rancangan database nanti nya akan menampilkan 

data yang dibutuhkan terkait dengan apa yang akan ditampilkan 

nanti nya. Disini saya membuat contoh dengan menampilkan 

perangkat yang aktif pada halaman utama server.  
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Gambar 3.5. Tampilan Layout Halaman utama 

 

3.2.4 Rancangan Layout Tampilan 

Rancangan Tampilan ini adalah layout Ketika login dan 

halaman utama yang akan ditampilkan, Dimana tampilan login berisi 

username dan password yang nanti nya untuk sebelum memasuki 

halaman utama. 

 

Gambar 3.6. Tampilan Layout Halaman Login 

 

3.2.5 Rancangan Database 

Adapun database untuk menyimpan username dan 

password pada mysql dimana berisi data – data akun admin untuk 

login dan masuk kedalam halaman utama web. 

Tabel 3.1. Username dan password untuk Login 

No Nama Field Tipe Panjang 

1. Id Integer 11 

2. Name Varchar 191 

3. Email Varchar 191 
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4. Username Varchar 191 

5. Email_verified_at Timestamp - 

6. Password Varchar 191 

7. Role_id Bright 20 

8. Remember_token VarChar 100 

9 Created_at Timestamp - 

10 Updated_at Timestamp - 

11 Google2fa_secret Text - 

 

Tabel 3.1 merupakan tabel database berisi data data login 

yang akan digunakan untuk masuk ke halaman utama. Pada table 

3.1 tersebut pun ada google2fa sebagai two factor untuk keamanan 

system web. 

 

3.3 Hasil Akhir 

Hasil Akhir yang dicapai dalam tahap pembuatan rancang bangun 

system keamanan pada jaringan IoT pada gambar 3.5 di bawah ini adalah 

tampilan dari halaman utama yang aka nada beberapa tombol yang 

bergfungsi untuk register, login, database user, kontrol perangkat internet of 

things. Untuk progress yang dicapai sudah 50%. 

 

 

Gambar 3.7. Halaman utama  

 

 

 


