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BAB III 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI DESAIN 

 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian sistem kontrol dan perhitungan daya beban peralatan listrik 

rumah tangga berbasis IoT akan dibuat perangkat keras yang terdiri dari 

perangkat utama dan perangkat lunak berupa aplikasi android. Adapun 

metodologi yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 

 
 

Gambar 3. 1 Metode Penelitian. 

Pada tahap awal penulis perlu meninjau penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

pembuatan sistem kontrol dan perhitungan daya beban, cara kerja, serta 

kelebihan dan kekurangannya. Melalui tinjauan penelitian ini penulis dapat 

memperoleh informasi perkembangan penelitian sistem kontrol dan perhitungan 

daya beban berbasis IoT. Dengan membandingkan beberapa pengalaman dari 



 

 

13 

 

penelitian terdahulu maka penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki nilai 

lebih. Pada tahap ini juga penulis meninjau komponen-komponen yang akan 

digunakan pada tahap perancangan alat, serta meninjau metode pengujian yang 

akan dilakukan. 

Pada tahap perancangan, penulis menentukan kerja alat, kemudian menetukan 

komponen-komponen yang akan digunakan serta skema pemasangan tiap 

komponen. Pada perancangan aplikasi, penulis menentukan cloud sever dan 

platform dalam pengembangan aplikasi. 

Setelah perancangan selesai dilakukan, selanjutnya yaitu memverifikasi 

komponen-komponen yang akan digunakan. Pada tahap ini tiap komponen akan 

diuji untuk memastikan bahwa komponen dapat bekerja dan beroperasi dengan 

baik. 

Tahap selanjutnya yaitu implementasi dalam perancangan alat sehingga 

terbentuk perangkat yang siap diuji. Pada tahap ini juga dibuat antarmuka 

pengguna yaitu aplikasi android sesuai dengan rancangan yang ada. kemudian 

akan dilakukan integrasi antara perangkat dengan aplikasi. 

Tahap terakhir penelitian ini yaitu melakukan pengujian pada perangkat dan 

komunikasi antara perangkat dan aplikasi dengan mengambil data pengukuran, 

sedangkan pengujian aplikasi dilakukan pada interface aplikasi. 

 

3.2 Perancangan dan Implementasi Alat 

3.2.1 Perangkat Utama 

Perangkat utama akan dipasang pada sistem sebagai data untuk informasi 

bagi pengguna. Sistem ini berfungsi mendeteksi besaran arus dan besaran 

tegangan pada peralatan listrik rumah tangga, sehingga pengguna dapat 

mengetahui besaran daya pada peralatan, data tersebut akan dikirimkan ke 

cloud server dan ditampilkan pada aplikasi. Perancangan perangkat utama 

ditunjukkan pada Gambar 3.2, sedangkan implementasi sistem utama 

ditunjukkan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3. 2 Diagram blok sistem utama. 

 

Gambar 3. 3 Implementasi sistem utama 
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3.2.2 Aplikasi  

Aplikasi pengguna dirancang menggunakan platform MIT App Invertor 2. 

Terdapat dua halaman utama, yaitu halaman designer dan halaman blocks. 

Halaman designer digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi dengan 

berbagai komponen dan layout yang disediakan sesuai dengan keinginan, 

sedangkan halaman blocks digunakan untuk memprogram jalannya aplikasi 

android sesuai dengan tujuan. Perancangan aplikasi ditunjukkan pada 

Gambar 3.4 yang merupakan diagaram blok pengguna aplikasi. Pada 

Gambar 3.5 merupakan data yang didapatkan dari sistem untuk dikirim ke 

cloud server. 

 

Gambar 3. 4 Diagram blok aplikasi 

 

 

Gambar 3. 5 Diagram blok data aplikasi 
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Hasil pembuatan aplikasi dengan menggunakan platform MIT App 

Inventor 2 ditunjukkan pada Gambar 3.6 yaitu tampilan screen login pada 

aplikasi, pada Gambar 3.7 merupakan perintah on dari aplikasi, dan pada 

Gambar 3.8 merupakan perintah off dari aplikasi. 

 

Gambar 3. 6 Tampilan screen login pada aplikasi. 

 

 

Gambar 3. 7 Perintah on dari aplikasi. 
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Gambar 3. 8 Perintah off dari aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


