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BAB III 

DESAIN PERANCANGAN 

 

 

 
3.1. Diagram Blok dan Desain Alat 

 

 Pada Gambar 3.1 ditunjukkan diagram alat APASY (Automatic Parking Gate System 

Based on IoT) yang menunjukkan hubungan dari seluruh komponen dengan 

mikokontroler, pada gambar tersebut terdapat beberapa komponen yang di integrasikan 

kedalam satu mikrokontroler, komponen yang digunakan merupakan sensor dan 

transduser yang akan mendukung kinerja alat tersebut. Diagram tersebut juga 

memperlihatkan proses komunikasi atau pengiriman data pada perangkat sensor ke 

mikrokontroler.  

 

 

 
 

Gambar 3.1 Diagram blok komponen alat APASY 
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Gambar 3.2 Desain Layout 

 

    
Gambar 3.3 Desain Alat Bantu Pengujian Sistem APASY 

 

 

Gambar 3.2 merupakan layout PCB yang dibuat menggunakan aplikasi Eagle sesuai 

ketentuan layout yang direkomendasikan, selanjutnya Gambar 3.3 merupakan desain 

awal alat bantu pengujian sistem yang berbentuk pintu parkir, pada gambar tersebut 

dibuat dua pintu parkir dalam satu alat. Desain alat bantu pengujian sistem dibuat 

menggunakan aplikasi Sketchup Google sesuai ketentuan skala aslinya. 
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3.2. Sketsa Rangkaian 

 

Pada Gambar 3.4 diilustrasikan gambar sketsa rangkaian elektronik sistem yang 

menghubungkan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Sistem 

yang dirancang menggunakan Mikrokontroler Arduino Mega 2560 sebagai kontroler 

utama, modul ESP8266-01 sebagai penghubung sistem dengan jaringan WiFi, Modul 

GM65 sebagai pembaca kode QR, LCD 16x2 sebagai antarmuka, dan beberapa 

komponen pendukung lainnya.  

 

 
Gambar 3.4 Sketsa Rangkaian Alat 

 

 

3.3. Konfigurasi Software  

 

Konfigurasi ini berfungsi untuk memberikan beberapa petunjuk dalam penggunaan 

perangkat lunak, perangkat lunak yang digunakan berfungsi untuk memberikan kode QR 

yang dibutuhkan untuk mengakses pintu parkir. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

3.5 pengguna hanya perlu masuk menu “Parking” dan menekan tombol generate untuk 

menampilkan kode QR, setelah itu kode QR akan tampil selama 30 detik. 
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Gambar 3.5 Tampilan Menu “Parking” 

 

Gambar 3.5 merupakan tampilan menu “Parking” pada aplikasi POCKET ITERA, isi dari 

menu ini berupa tampilan yang akan digunakan user untuk mendapatkan kode QR, 

dengan menekan tombol GENERATE aplikasi akan menampilkan kode QR milik 

pengguna dan kode QR akan tampil selama 30 detik setelah dilakukan generate. 

 

3.4. Proses Sistem Kerja Alat 

 

Pada proses sistem kerja alat seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6, diawali dengan 

pengecekan koneksi alat dengan access point pengguna, pengguna dapat memasukkan 

beberapa data pada konfigurasi yang telah tertanam pada Arduino Mega. Data yang telah 

dimasukkan pada konfigurasi tersebut kemudian akan disimpan secara permanen karena 

subsistem ini menggunakan EEPROM. Setelah sistem terhubung dengan jaringan Wi-Fi 

maka sistem mulai melakukan pembacaan sensor dipintu keluar dan masuk, jika terdapat 

input kode QR pada salah satu pintu, maka sistem akan melakukan proses matching 

waktu, jika proses matching waktu selesai selanjutnya akan dilakukan proses matching 

data pada database server, proses proses matching memerlukan pengiriman data dari 

mikrokontroler ke database server sehingga disini peran modul ESP8266-01 sangatlah 

vital. Jika hasil dari proses matching berhasil maka pintu akan terbuka, namun jika tidak, 

buzzer akan berbunyi dan pintu tidak akan terbuka. 
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Gambar 3.6 (a) Flowchart sistem pada alat 

 

Gambar 3.6 merupakan sebagian flowchart yang digunakan untuk membuat sistem alat. 

Flowchart ini juga merupakan bentuk lain dari keberjalanan sistem ketika dalam kondisi 

hidup. Dalam implementasinya pada saat alat dihidupkan sistem akan mendeteksi koneksi 

WiFi yang terpasang, jika koneksi telah terpasang maka sistem akan lanjut ke blok 

flowchart selanjutnya. Dalam hal ini sistem memiliki dua mode kerja, yaitu manual dan 

otomatis, dalam hal ini manual digunakan untuk membuka pintu parkir secara manual, 

sedangkan otomatis digunakan untuk menjalankan alat secara otomatis tanpa 

memerlukan campur tangan operator. 
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Gambar 3.6 (b) Flowchart Tambahan sistem pada alat 

 

Pada Gambar 3.7 merupakan lanjutan Gambar 3.6 dimana setelah sistem menentukan 

mode kerja yang di akan digunakan, sistem akan melakukan scanning terhadap inputan 

yang diberikan pada kedua pintu. Ketika user memberikan inputan pada salah satu pintu 

maka secara otomatis sistem akan memproses data pada pintu tersebut.


