
BAB III

PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan dijelaskan perancangan sistem manajemen catu daya pada studi

kasus manajemen catu daya router. Perancangan terdiri dari perancangan perangkat keras

dan perancangan perangkat lunak.

3.1 Gambaran Sistem

Gambar 3.1. Blok diagram keseluruhan sistem yang dirancang.

Gambar 3.1 menunjukkan  blok  diagram  keseluruhan  sistem  yang  dirancang,

secara  umum sistem yang  dirancang  terdiri  dari  tiga bagian  utama  yaitu pengendali

utama, pengendali beban AC 220 Volt dan pengendali sistem SMS. Pengendali utama

berfungsi sebagai  web server. Pengendali beban AC 220 Volt berfungsi sebagai saklar
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pada router yang akan dimanjemen catu dayanya. Sedangkan pengendali SMS berfungsi

sebagai media yang akan memberikan informasi  pada  user kondisi  jala-jala PLN dan

Genset. 
Selain ketiga bagian utama diatas sistem juga dilengkapi dengan sensor genset

dan sensor jala-jala PLN. Kedua sensor ini berfungsi sebagai pemberi nilai masukan pada

pengendali  utama.  Di  lihat  dari  Gambar  3.1  komunikasi  pengendali  utama  dengan

pengendali beban AC 220 Volt, sensor PLN dan sensor genset mengunakan I/O. Begitu

juga komunikasi pengendali sistem SMS, sensor PLN dan sensor genset menggunakan

I/O. Pada bagian antar muka terdapat sebuah LCD, LCD pada sistem yang dirancang

sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena sistem menggunakan tampilan  web sebagai

pengendalinya yang dapat diakses melalui telepon gegam ataupun komputer. LCD pada

sistem ini hanya berfungsi untuk memudahkan dalam pemrogaman. 

3.2 Perancangan Perangkat Keras

Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  mengenai  perancangan  hingga  perealisasian

perangkat keras sistem. Perancangan perangkat keras sistem meliputi perancangan pada

perangkat keras pengendali beban AC 220 Volt, sensor PLN, sensor genset, catu daya,

dan pengendali utama. Pada pengendali utama terdapat dua buah modul yang digunakan

yaitu Arduino mega ATMega2560 yang berfungsi sebagai  web server dan pengendali

keseluruhan  sistem.  Selain  arduino  pada  pengendali  utama  terdapat  modul  Ethernet

shield yang berfungsi agar  web server tertanam pada arduino mega ATMega2560 dapat

berkomunikasi dengan internet.

3.2.1 Perangkat Keras Pada Pengendali Beban AC 220 Volt
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan dan realisasi perangkat

keras pengendali beban AC 220 Volt.
Pengendali beban AC 220 Volt adalah bagian yang berfungsi sebagai saklar pada

router yang akan dimanajeman catu dayanya. Perangkat keras pengendali beban AC 220

Volt ini terdiri dari beberapa komponen utama diantaranya yaitu Optotriac MOC3020 dan

TRIAC BTA12.  Optotriac MOC3020 dipilih karena dengan menggunakan optik maka

rangkaian pengendali utama akan terisolasi dari rangkaian bertegangan tinggi sehingga

akan  lebih  aman  bagi  rangkaian  pengendali  apabila  terjadi  kesalahan  pada  rangkaian
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saklar. Gambar 3.2 menunjukkan skema perancangan perangkat keras pengendali beban

AC 220 Volt [16].

Gambar 3.2. Rangkaian Pengendali

Beban AC 220 Volt [16].

Cara  kerja  perangkat  keras  pengendali  beban  AC 220  Volt  ini  pada  dasarnya

adalah pin 1 pada MOC3020 dihubungkan dengan mikrokontroler, apabila keluaran port

pada mikrokontroler  bernilai  high arus  akan mengalir  dari  vcc  melewati  R 380 ohm

kemudian menuju MOC3020, sehingga MOC3020 ‘ON”, karena MOC3020 “ON” maka

TRIAC BTA 12 juga “ON”,  arus 220 AC akan melewati  TRIAC dan menuju beban,

maka  beban  akan  “ON”.Sebaliknya  apabila  port  pada  mikrokontroler  low  arus  tidak

dapat  mengalir  ke  MOC3020,  maka MOC3020 “OFF”  TRIAC BTA12 juga  “OFF”

sehingga arus tidak dapat mengalir ke beban, maka beban “OFF”.
Ada tiga buah rangkai pengendali beban AC 220 Volt pada sistem ini. Ketiga pin

(input1,  input2,  dan input 3) pada MOC3020 dihubungkan pada  port  5,6 dan 7 pada

arduino mega ATMega2560. Gambar 3.3 menunjukkan realisasi dari rangkaian perangkat

keras pengendali beban AC 220 Volt.
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Gambar 3.3. Realisasi Perangkat Keras Pengendali Beban AC 220 Volt.

3.2.2 Perangkat Keras Sensor Genset dan Sensor Jala-jala PLN

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan perangkat keras sensor genset dan

sensor jala-jala PLN. Kedua sensor ini pada dasarnya sama hanya pemanfaatannya yang

berbeda. 

Fungsi dari sensor ini adalah pemberi nilai masukan dari genset atau jala-jala PLN

ke mikrokontroler. Karena genset dan jala-jala PLN merupakan arus AC sehingga agar

dapat  diterima oleh  mikrokontroler  harus  dirubah menjadi  arus  DC dengan  tegangan

maksimal kira-kira 5V. Komponen yang digunakan pada pembuatan perangkat keras dari

sensor genset dan sensor jala-jala PLN diataranya adalah travo 300mA dan 4 buah diode.

Gambar 3.4 rangkaian Inverter.

Gambar 3.4. Rangkaian Inverter [17].
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Penjelasan rangkaian diatas adalah trafo berfungsi untuk menurunkan tegangan

kemudian dua kaki  diode  bridge dihubungkan ke kaki  trafo 12VAC. Dan fungsi  dari

diode bridge itu sendiri sebagai penyearah gelombang penuh. Pada sistem ini terdapat 2

buah rangkaian Inverter yang masing-masing berfungsi sebagai sensor genset dan sensor

jala-jala PLN. Gambar 3.5 menunjukkan realisasi dari rangkaian Inverter.

Gambar 3.5. Realisasi Rangkaian Inverter.

Karena  hasil  dari  Inverter  tersebut  tegangan  yang  dihasilkan  masih  12V.

Sedangkan mikrokontroler hanya dapat menerima masukan sekitar 5V. Oleh karena itu

pada rangkaian Inverter ditambahkan sebuah rangkaian regulator. Rangkaian regulator ini

dibuat menggunakan LM317, karena dengan mengunakan IC LM317 kita dapat mengatur

keluaran  tegangan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  kita  inginkan.  Gambar  3.6

menunjukkan rangkaian regulator menggunakan IC LM317 [18].

Gambar 3.6. Rangkaian Regulator Menggunakan LM317[22].
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Penjelasan  dari  rangkaian  Gambar  3.6  sebagai  berikut.  Komponen pendukung

regulator menggunakan IC LM317 pada dasarnya adalah rangkaian pembagi tegangan

variabel kombinasi R1 dan R2. Kapasitor Cid dan Co berfungsi sebagai tapis input dan

output.  Nilai  tegangan  reverensi  pada  regulator  tegangan  Gambar  3.6  ditentukan

berdasarkan posisi tuas R2. Besarnya output tegangan pada regulator menggunakan IC

LM317 dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

      (3.1) [19]

Spesifikasi dari regulator menggunakan IC LM317 adalah :

• Arus maksimum 1,5 Ampere.
• Dapat memberikan perubahan output dari 1,2 Volt sampai 37 Volt DC.
• Dilengkapi dengan proteksi hubung singkat.
• Dilengkapi dengan proteksi panas berlebihan.

Gambar  3.7  merupakan  realisasi  dari  perangkat  keras  rangkaian  regulator

menggunakan IC LM317.

Gambar 3.7. Realisasi Rangkaian Regulator Menggunakan IC LM317.

3.2.3 Perangkat Keras Utama
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Pada bagian ini akan dijelaskan bagian dari perangkat keras utama yang terdiri

dari yang Arduino Mega ATMega2560 dan Ethernet Shield.

3.2.3.1 Arduino Mega ATMega2560
Arduino mega  ATMega2560  selain  digunakan  sebagai  pengendali  utama pada

sistem ini  juga digunakan sebagai web server tertanam yang akan melayani permintaan

pengguna melalui web browser berupa tampilan web yang telah ditanamkan pada arduino

mega ATMega2560. Tampilan  web tersebut dapat digunakan sebagai kendali catu daya

pada router. Pada Bab II Gambar 2.4 menunjukkan gambar arduino mega ATMega 2560,

berikut adalah penggunaan pin pada arduino mega ATMega2560 dipaparkan pada Tabel

3.1.
Tabel 3.1 Konfigurasi penggunaan pin arduino mega ATMega2560

Nomor pin Fungsi
0 RX
1 TX
2 Tidak dipakai
3 Tidak dipakai
4 Tidak dipakai
5 Input 1
6 Input 2
7 Input 3
8 Sensor Jala-jala PLN
9 Sensor genset
10 Tidak dipakai
11 Tidak dipakai
12 Tidak dipakai
13 Tidak dipakai
14 Tidak dipakai
15 Tidak dipakai

Tabel 3.1 Konfigurasi penggunaan pin arduino mega ATMega2560 (Lanjutan)

16 Tidak dipakai
17 Tidak dipakai
18 Tidak dipakai
19 Tidak dipakai
20 Tidak dipakai
21 Tidak dipakai
A0 Vo(LCD)
A1 RS(LCD)
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A2 DB3(LCD)
A3 DB4(LCD)
A4 DB5(LCD)
A5 DB6(LCD)
A6 Tidak dipakai
A7 Tidak dipakai
A8 Tidak dipakai
A9 Tidak dipakai
A10 Tidak dipakai
A11 Tidak dipakai
A12 Tidak dipakai
A13 Tidak dipakai
A14 Tidak dipakai
A15 Tidak dipakai

RESET Kaki 1 (push on)
Gnd Kaki 2 (push on)

Aplikasi  yang  digunakan  sebagai  debugin  arduino  mega  ATMega2560  ini

menggunakan  “sketch”.  Cara  penggunakan  aplikasi  ini  sangat  mudah  kita  langsung

hubungkan  arduino  mega  ATmega2560  dengan  computer  menggunakan  kabel  USB.

Setelah itu kita buka aplikasi “sketch” kemudian kita klik menu bar Tools, kemudian kita

setting board untuk arduino mega 2560.  Setelah itu  kita  setting juga  port nya  sesuai

dengan  port yang kita  lihat  pada  Device Manager.  Setelah kita  membuat  coding nya

kemudian  klik  pada  menu  bar gambar  panah  kanan,  kita  tunggu  sesaat  dan  progam

selesai  di  download kan  ke  arduino  mega  2560.  Apabila  terjadi  kesalahan  pada

pembuatan coding, program tidak dapat di download kan pada arduino mega 2560. 

3.2.3.2 Ethernet Shield
Ethernet  shield merupakan  perangkat  keras  penunjang  pada  arduino  mega

ATMega2560 agar dapat berkomunikasi dengan internet. Sehingga web server tertanam

pada arduino mega ATMega2560 dapat diakses melalui internet. Gambar 3.8 merupakan

perangkat keras Ethernet shield yang digunakan sebagai penunjang pembuatan sistem.
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Gambar 3.8. Ethernet Shield
Agar dapat berkomunikasi dengan internet perlu dilakukan pengaturan ip sesuai

dengan ip public yang akan digunakan nantinya. Alamat IP pada Ethernet shield nantinya

digunakan  untuk  pengalamatan  dari  arduino  mega  ATMega2560  itu  sendiri  sehingga

dapat  diakses  menggunakan  protocol  TCP/IP.  Pengaturannya  adalah  dengan  cara

memberikan IPAddress yang diinginkan, gateway, DNS server (jika menggunakan DNS),

subnet sesuai dengan address, serta port server.

Gambar 3.9. Pengaturan IP Pada Arduino Mega ATMega2560 Menggunakan

Ethernet Shield.
Penjelasan Gambar 3.9 sebagai berikut:

• Mengisi subnet sesuai dengan address.
• Mengisi DNS server.
• Mengisi alamat gateway.
• Mengisi address yang diinginkan.
• Port 80 digunakan untuk akses ke http.
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3.2.4 Perangkat Keras Pengendali Sistem SMS
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  perancangan  dan  realisasi  perangkat  keras

pengendali sistem SMS. Pada perangkat keras pengendali sistem SMS ini menggunakan

mikrokontroler ATmega32, GSM modem dan rangkaian pengubah level tegangan TTL ke

RS232 atau sebaliknya.
 
3.2.4.1 Mikrokontroler AT Mega32

Mikrokontroler  pada  pengendali  sistem SMS ini  berfungsi  sebagai  pengendali

dari GSM modem yang digunakan. Berikut adalah Gambar 3.10 menunjukkan realisasi

dari  modul  mikrokontroler  ATMega32  beserta   penggunaan pin pada mikrokontroler

ATMega32 yang ditunjukan dari Tabel 3.2.

Gambar 3.10. Modul Mikrokontroler ATMega32.
Tabel 3.2 Penggunaan pin Mikrokontroler ATMega32 pada Pengendali sistem SMS.

Nama port Fungsi
PA0 Sensor PLN
PA1 Sensor Genset

PA2-PA7 Tidak dipakai
PB0-PB7 Tidak dipakai
PC0-PC7 Tidak dipakai

PD0 RX dari rangkaian RS232
PD1 TX dari rangkaian RS232

PD2-PD7 Tidak dipakai

3.2.4.2 GSM Modem
GSM modem pada perancangan sistem ini berfungsi untuk memberikan informasi

kepada user apabila terjadi perubahan inputan dari sensor genset dan sensor jala-jala PLN

melalui SMS. Pada dasarnya GSM modem memiliki fungsi yang sama dengan telepon
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genggam. Pada Bab II  Gambar 2.9 menunjukkan GSM modem yang digunakan pada

skripsi ini.

3.2.4.3 Rangkaian Pengubah Level Tegangan TTL ke RS232
Level tegangan komunikasi serial pada arduino mega ATMega2560 adalah TTL.

Sedangkan level tegangan pada modem wavecom adalah RS232. Oleh karena itu agar

modem  wavecom  dan  arduino  mega  ATMega2560  dapat  berkomunikasi  dibutuhkan

pengubah level tegangan TTL ke RS232 atau sebaliknya.
Pada perancangan ini pengubah level tegangan TTL ke RS232 menggunakan IC

MAX232. IC ini berfungsi mengubah level tegangan dari TTL ke RS232 atau sebaliknya.

Gambar 3.11 menunjukkan rangakaian pengubah level TTL ke RS232 menggunakan IC

MAX232.

Gambar 3.11. Rangkaian Pengubah Level Tegangan TTL ke RS232 Menggunakan 
IC MAX232[20].

Agar IC MAX232 dapat bekerja secara maksimal rangkaian ini dibutuhkan catu

daya  sebesar  5  Volt  dan   beberapa  komponen  tambahan  yaitu  empat  buah  kapasitor

elektrolit 1µF [20].Konfigurasi dari IC MAX232 ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3 Konfigurasi Penggunaan Pin IC MAX232.

Nomor Pin Fungsi
1 Kaki (+) Kapasitor 1
2 Kaki (+) Kapasitor 2
3 Kaki (- ) Kapasitor 1
4 Kaki (+) Kapasitor 3
5 Kaki (- ) Kapasitor 3
6 Kaki (- ) Kapasitor 4
7 Tidak dipakai
8 Tidak dipakai

Tabel 3.3 Konfigurasi Penggunaan Pin IC MAX232 (Lanjutan).

9 Tidak dipakai
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10 Tidak dipakai
11 Tidak dipakai
12 Tidak dipakai
13 Pin 3 pada DB9
14 Pin 2 pada DB9
15 Ground
16 VCC 5 Volt

Gambar 3.12 menujukana realisasi rangkaian pengubah level tegangan TTL ke

RS232 atau sebaliknya menggunakan IC MAX232.

Gambar 3.12. Realisasi Rangkaian Pengubah Tegangan TTL ke RS232

Menggunakan 
IC MAX232.

3.2.5 Catu Daya
Catu daya merupakan bagian yang bertanggung jawab memberikan daya  pada

seluruh perangkat keras yang terdapat pada sistem. Rangkaian catu daya pada sistem ini

memiliki output tegangan 12 Volt dengan arus 5 Ampere. Pada dasarnya arus tidak cukup

berpengaruh  pada  sistem ini  dengan  arus  kecilpun  sistem ini  tetap  dapat  dijalankan.

Karena memanfaatkan rangkaian yang sudah ada sehingga penulis  menggunakan catu

daya  ini.  Berikut  adalah  Gambar  3.13  Rangkaian  catu  daya  yang  digunakan  sebagai

penyedia daya untuk seluruh perangkat keras pada sistem yang dibuat.
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Gambar 3.13.  Rangkaian Catu Daya.

Karena output pada catu daya Gambar 3.17 sebesar 12 Volt. Sedangkan perangkat

keras  arduino  mega  ATMega2560  hanya  membutuhkan  daya  sebesar  5  Volt,  maka

diperlukan  rangkaian  perangkat  keras  tambahan  yaitu  regulator  tegangan  5  Volt.

Rangkaian regulator ini berfungsi agar tegangan pada catu daya selalu pada batas 5 Volt.

Gambar 3.14 menunjukkan rangkaian regulator tegangan 5 volt.

Gambar 3.14. Rangkaian Regulator Tegangan 5 Volt.

3.2.6 Antarmuka

Pada bagian  antarmuka sistem ini  hanya  terdapat  sebuah LCD karekter  16x2,

tombol power, dan tombol reset. Fungsi dari LCD ini sebenarnya hanya sebagai sarana

penunjang  bagi  penulis  untuk  melakukan  pemrogaman  agar  lebih  mudah.  Tampilan

sistem  ini  langsung  menggunakan  layar  komputer  atau  telepon  genggam  karena

menggunakan  media  web.  Fungsi  dari  tombol  power  sistem ini  yaitu  sebagi  pemicu

keseluruhan rangkaian sistem yang dirancang. Sedangkan fungsi dari tombol reset yaitu
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untuk mereset pengendali utama apabila terjadi hang. Gambar 3.15 menunjukkan bagian

dari antarmuka sistem yang dirancang.

Gambar 3.15. Bagian Antarmuka Sistem yang dirancang.

Pada Gambar 3.16 dan Gambar 3.17 menunjukkan gambar keseluruhan perangkat

keras yang telah disatukan.

Gambar 3.16. Rangkaian Perangkat Keras Keseluruhan Sistem (Tampak Atas).  
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Gambar 3.17. Rangkaian Perangkat Keras Keseluruhan Sistem (Tampak

Belakang).  

3.3 Perancangan Perangkat Lunak

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan perangkat lunak sistem

dan realisasinya. Perancangan perangkat lunak pada sistem ini terdiri dari perancangan

pada  pengendali  utama dan  pada  pengendali  sistem SMS.  Perangkat  lunak  sangatlah

penting pada sistem ini. Karena seluruh perangkat keras yang telah dirancang sebelumnya

pada  sistem ini  akan dikendalikan oleh  perangkat  lunak.  Perangkat  lunak pengendali

utama pada sistem ini dirancang menggunakan aplikasi “sketch” untuk mengkompilasi

dan memprogam arduino mega ATMega2560.  Sedangkan perangkat  lunak pengendali

sistem  SMS  dirancang  menggunakan  bantuan  compiler CodeVisionAVR  untuk

mengkompilasi dan memprogram mikrokontroler.

3.3.1 Perangkat Lunak pada Pengendali Utama

Perangkat lunak pada pengendali utama ini ditanamkan pada modul arduino mega

ATMega2560.  Perancangan  perangkat  lunak  pada  modul  arduino  mega  ATMega2560
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yaitu perancangan pada pembuatan halaman web sebagai pengendali utama, perancangan

perangkat  lunak pada  pengendali  beban AC 220 Volt  yang akan difungsikan sebagai

saklar pada router dan perancangan perangkat lunak pada sensor jala-jala PLN dan sensor

genset.

3.3.1.1  Tampilan Halaman Web

Tampilan  halaman  web  pada  sistem  ini  menggunakan  HyperText  Markup

Language (HTML).  Terdapat  2  bagian  tampilan  web pada  sistem ini  yaitu  tampilan

halaman login dan tampilan halaman utama sistem.

• Halaman Login
Halaman  login adalah  tampilan  pada  halaman  web pertama kali  katika

pengguna  mengakses  web server pada  arduino  mega.  Halaman  web  ini

menampilkan  password  dan  submit. Halaman  login  ini  berfungsi  sebagai

keamanan sehingga orang-orang tertentu yang dapat mengakses web ini. 
Apabila  pengguna  salah  dalam  memasukkan  password,  pada  halaman

lagin  akan  muncul  peringatan  seperti  pada  Gambar  3.18,  dan  Gambar  3.19

menunjukkan halaman login.

Gambar 3.18. Peringatan apabila masukan password salah.
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Gambar 3.19. Halaman Login.

• Halaman Utama
Halaman utama adalah tampilan bagian utama dari  web yang digunakan

sebagai  pengotrol  router.  Halaman  utama  ini  terdapat  tiga  buah  tombol  yang

digunakan untuk merestart router yang terhubung pada pengendali beban AC 220

Volt dengan cara mematikan beberapa detik setelah itu dihidupkan kembali. Pada

surat tugas yang telah diterima penulis yaitu pada poin 3 “sistem menggunakan

modul  Ethernet untuk  menganalisa  kondisi  jaringan”  itu  tidak  dapat

direalisasikan,  karena  apabila  server meminta  data  secara  terus  menerus  akan

menghabiskan  bandwidth.  Oleh karena itu penulis  memberikan alternative lain

yang  lebih  efisien  untuk  dapat  mengetahui  kondisi  router  yaitu  dengan

menampilkan pada halaman  web utama ini kondisi router yang dikontrol dalam

keadaan ON atau OFF. 
Selain tiga tombol tadi pada halaman utama terdapat dua  teks box  yang

berfungsi sebagai kontrol dari kondisi PLN dan genset yang terhubung dengan

sensor jala-jala PLN dan sensor genset yang telah dirancang sebelumnya. Pada

halaman utama  web ini juga terdapat tombol  logout yang berfungsi utuk keluar

dari  halaman utama dan kembali  kehalaman  login.  Gambar 2.20 menunjukkan

tampilan halaman utama web yang dirancang 

17



Gambar 3.20. Tampilan Halaman Utama Web.

Gambar 3.21. Diagram alir Halaman Web.

18



Gambar 3.21 menunjukkan diagram alir  dari  keseluruhan halaman  web

pada skripsi ini. Berikut penjelasan dari diagram alir tersebut:
• Saat pertama pengguna memanggil alamat server melalui internet atau

local  area  network.Pengguna  akan  dihadapkan  pada  tampilan  awal

halaman web yaitu “halaman login”.
• Apabila  password yang dimasukkan benar pengguna akan masuk ke

halaman  web berikutnya  yaitu  “halaman  utama”,  namun  apabila

password yang  dimasukkan  salah,  pengguna  akan  dimintai

memasukkan password lagi.
• Setelah berhasil masuk kehalaman utama web pertama kali akan dicek

apakah ada inputan atau penekanan tombol pada router 1, apabila ya

sistem  akan  mengirim  perintah  ke  perangkat  keras  kemudian

dieksekusi.
• Apabila pada router 1 tidak ada penekanan tombol. Dicek lagi apakah

ada  penekanan  tombol  pada  router  2.  Apabila  ya  sitem  mengirim

perintah ke perangkat keras kemudian dieksekusi.
• Apabila pada router 1 dan router 2 tidak ada penekanan tombol. Dicek

lagi apakah ada penekanan tombol pada router 3. Apabila ya sistem

akan mengirim perintah ke perangkat keras kemudian dieksekusi.
• Apabila  pada  router  1,  router  2,  dan  router  3  tidak  ada  penekanan

tombol. Dicek lagi apakah ada penekanan pada tombol logout. Apabila

ada sistem ada mengembalikan pada tampilan halaman  web pertama

yaitu “halaman “.

3.3.1.2 Perangkat Lunak pada Pengendali Beban AC 220 Volt

Pada bagian ini  akan dijelaskan bagaimana sebuah perangkat keras pengendali

beban AC 220 Volt yang sudah dirancang sebelumnya dikendalikan oleh perangkat lunak.

Pada setiap pengendali beban AC 220 Volt memiliki sebuah input yaitu input 1, input 2,

dan input 3 dapat dilihat pada Gambar 3.3. Dari ketiga input ini dihubungkan pada port

5, port 6,  dan   port 7  pada arduino mega. Sehingga apabila sistem memberikan nilai

masukkan dengan cara menekan tombol-tombol router  yang ada pada halaman utama

web pada Gambar 3.24, akan mempengruhi kondisi pengendali beban AC 220 Volt. 
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Kondisi awal nilai  port 5,6, dan 7 adalah  high. Apabila ada penekanan tombol

router 1 maka port 5 bernilai low, sehingga tidak ada arus yang mengalir melalui input 1

dan router 1 mati.  

Gambar 3.22.  Diagram Alir Perangkat Lunak Pengendali Beban AC 220 Volt.

Gambar 3.22 menunjukkan diagram alir perangkat lunak pengendali beban AC

220 Volt pada skripsi ini. Berikut penjelasan dari diagram alir tersebut:
• Pada saat kondisi awal alat ini dinyalakan port-port pada arduino mega yang

menghubungkan  dengan  input-input  dari  pengendali  beban  AC  220  Volt

adalah high sehingga router on.
• Pengendali  utama yaitu  arduino mega menunggu apakah ada  perintah  dari

perangkat lunak yaitu dengan cara user melakukan penekanan tombol yang

terdapat pada halaman utama web. Dari pengendali utama akan mempengarui

inputan dari pengendali beban AC 220 Volt.
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• Apabila  nilai  inputan  dari  port  arduino  mega  bernilai  0  maka  arus  pada

pengendali beban AC 220 Vot tidak dapat mengalir maka router off.
• Sebaliknya apabila nilai inputan dari dari port arduino mega bernilai 1 maka

arus pada pengendali beban AC220 Volt dapat mengalir dan router on.

3.3.1.3 Perangkat Lunak pada Sensor Jala-jala PLN dan Sensor Genset

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana sebuah perangkat keras sensor jala-

jala  PLN dan sensor genset  dikendalikan oleh perangkat  lunak.  Pada dasarnya  kedua

sensor  ini  adalah  pemberi  nilai  masukan pada  port  8 dan 9 arduino mega.  Sehingga

apabila  jala-jala  PLN  menyala  dari  sensor  jala-jala  PLN  akan  diubah  tegangannya

menjadi 5 Volt DC. Maka pada arduino mega apabila nilai  port 8  yang digunakan oleh

sensor jala-jala PLN bernilai 1 maka halaman web pada teks box  berisikan “PLN ON”. 

Sebaliknya apabila nilai port 8 pada arduino mega bernilai 0, maka halaman web

pada teks box berisikan ”PLN OFF”. Begitu juga dengan sensor genset. Apabila nilai

port 9  pada arduino mega bernilai 1, maka halaman web pada teks box berisikan “GEN

ON”. Sebalinnya apabila  port 9 pada arduino bernilai 0, maka halaman web pada  teks

box berisikan “GEN OFF”.
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Gambar 3.23. Diagram Alir Perangkat Lunak Sensor jala-jala PLN dan Sensor

Genset.

Gambar 3.23 menunjukkan diagram alir perangkat lunak sensor jala-jala PLN dan

sensor genset pada skripsi ini. Berikut penjelasan dari diagram alir tersebut:
• Pertama kali sistem akan mengecek apakah ada perubahan nilai pada sensor

jala-jala  PLN dan sensor  genset.  Apabila  ada akan diolah  oleh  pengendali

utama dan akan dinjutkan ke web.
• Apabila tidak ada sistem dalam keadaan stanby.

3.3.2 Perangkat Lunak Pada Pengendali Sistem SMS

Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  bagaimana  sebuah  modem  GSM  dapat

berinteraksi dengan mikrokontroler dan sensor jala-jala PLN dan sensor genset yang telah

dirancang sebelumnya. 
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Gambar 3.24.  Diagram Alir Perangkat Lunak Pengendali Sistem SMS.

Gambar 3.24 menunjukkan diagram alir perangkat lunak pengendali sistem SMS

pada skripsi ini. Berikut penjelasan dari diagram alir tersebut:
• Pertama sistem akan menunggu apakah ada perubahan inputan dari  sensor

jala-jala PLN dan sensor genset.
• Jika tidak ada sistem dalam keadaan stanby.
• Jika  ada  sistem akan  melanjutkan  ke  mikrokontroler,  pada  mikrokontroler

akan diolah dan akan dilanjutkan ke modem GSM.
• Dan modem GSM akan memberikan informasi kepada user melalui SMS. 
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