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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Blok Diagram 

Peracangan sistem adalah merancang suatu sistem atau mendesain suatu 

sistem yang baik, isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data 

dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Maka dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

   

Gambar 3.1 Blok Diagram  

 

Berdasarkan gambar 3.1,pada sistem ini terdapat Input yang terdiri dari tombol, ketika 

tombol ditekan berfungsi sebagai inputan ke mikrokontreller untuk mengirimkan atau 

menyalakan sinar laser. Inputan dari disisi penerima yang berupa sensor photodioda 

yang digunakan untuk menjalakan motor servo untuk membuka portal. Proses yang 

dimana terdapat komponen mikrokontroller sebagai pengendali portal untuk outputnya. 

3.2 Flowchart  

Untuk lebih jelas tentang blok diagram diatas, berikut ini adalah diagram alir dari 

proses pembuatan maupun proses menjalankan perangkat. 

3.2.1. Flowchart Pembuatan 

Diagram alir proses pembuatan seperti ditunjukkan pada gambar 3.2, dimana 

proses pembuatan dimulai dari analisa kebutuhan perangkat yang dapat digunakan untuk 

memudahkan pekerjaaan petugas parking, dimana posisi portal dan lokasi petugas 

berjauhan. Sehingga diperlukan perangkat yang dapat mengontrol portal secara jarak 

jauh menggunakan Wireless Optical, dalam hal ini menggunakan laser, termasuk 

didalamnya kebutuhan perangkat hardware dan software. 
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Tahap kedua setelah analisa kebutuhan adalah desain sistem, mulai dari 

transmitter (pengirim), sampai ke receiver (penerima), dalam hal ini trasmitternya 

menggunakan laser dan penerimanya menggunakan photosensor atau photodiode. 

Tahap selanjutnya adalah perakitan dan pemrograman (coding). Dalam tahap ini, 

dirangkai komponen-komponen hardware yang digunakan sebagai pengirim maupun 

penerima. Karena perangkat penerima menggunakan mikrokoktroller, maka selain 

rangkaian hardware juga diperlukan software pendukung, untuk memproses masukan 

yang diterima untuk selanjutnya digunakan untuk menggerakkan motor, untuk membuka 

atau menutup portal.  

 

Gambar 3.2 Flowchart Pembuatan 

Tahap selanjutnya adalah pengujian sistem, apakah rangkaian hardware dan 

software yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rancangan? Jika 

sudah sesuai maka proses pembuatan selesai, jika belum maka perlu diperiksa kembali 

proses desain, perakitan, dan pemrogramannya.  

3.2.2 Flowchart perancangan pengirim Tx 

Untuk memberikan gambaran proses yang ada didalam Pengirim, maka 

dijelaskan menggunakan flowchart seperti gambar 3.3 berikut ini 
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Gambar 3.3 Flowchart Pengiriman Tx 

 Seperti ditunjukkan oleh gambar flowchart 3.3. diatas, maka proses pengiriman 

tanda (laser) dillakukan, setelah power dinyalakan, kemudian dalam posisi standby. 

Kemudian sistem akan memeriksa apakah tombol ditekan? Jika Iya, maka sistem akan 

menyalakan Laser, dan selesai. Jika tombol tidak ditekan maka laser akan off (mati). 

3.2.3 Flowchart Perancangan Penerima Rx 

 Untuk memperjelas proses yang ada diperangkat penerima, berikut ini 

digambarkan dengan flowchart gambar 3.4. Diagram alir proses penerima, dilakukan 

dengan cara menyalakan perangkat sehingga dalam posisi power on, sebagai kondisi 

standby. Kemudian sensor masukan akan memeriksa sinyal yang diterima. Apakah 

sensor photodiode atau photosensor menerima berkas cahaya laser? Jika iya, maka 

mikrokontroller akan menggerakan driver motor untuk membuka portal. Jika tidak, maka 

perangkat dalam posis standby (menunggu inputan).Selanjutnya, ketika portal sudah 

membuka, sensor IR (Infra Red) akan membaca masukan. Jika sensor IR menerima 

sinyal IR maka portal menutup otomatis, jika tidak maka portal masih dalam posisi 

terbuka.  
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Gambar 3.4 Flowchart Penerima Rx 

3.3. Skematik Rangkaian Tx dan Rx 

3.3.1. Rangkaian Skematik Pengirim, Tx 

Rangkaian skematik dari rangkaian pemancar dapat ditunjukkan seperti gambar 

3.5. Dari gambar rangkaian skematik tersebut, dapat diketahui bahwa Pemancar 

menggunakan Arduino Nano, yang dihubungkan dengan baterai sebagai catudaya 

rangkaian dan tombol untuk menyalakan Laser dan Led sebagai model dari Laser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Rangkaian Skematik Pengirim 
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3.3.2. Rangkaian Skematik Penerima, Rx 

Dari rangkaian skematik penerima seperti gambar 3.6 menunjukkan bahwa 

rangkaian penerima menggunakan Arduino Nano dan Baterai sebagai catudaya dan 

photosensor sebagai masukan yang akan digunakan untuk menyalakan motor sebagai 

penggerak portal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Rangakain Skematik Penerima 

3.3.3. Rangkan Skematik Pengirim, Tx dan Penerima Rx 

Rangkaian skematik sistem secara keseluruhan dapat digambarkan seperti gambar 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Rangkaian Skematik Pengerim,Tx dan Penerima, Rx 


