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BAB III 
 PERANCANGAN SISTEM MONITORING 

3.1 Perancangan Sistem Monitoring 

Sistem monitoring yang dirancang terdiri dari tiga perangkat yaitu terminal 

pemutus daya yang melakukan pembacaan data-data yang dibutuhkan untuk 

monitoring [10], database tempat penyimpanan data monitoring, dan aplikasi yang 

digunakan sebagai interface hasil monitoring pada user. Sistem ini selalu 

tekoneksi secara real time antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Sistem 

monitoring yang dirancang akan bekerja dengan menyimpan data yang diterima 

database lalu aplikasi membaca data tersebut dan menampilkan pada interface 

aplikasi seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.1. Selain menampilkan data 

aplikasi juga memberikan notifikasi peringatan jika terjadi keadaan yang dianggap 

bahaya pada ruang server. Parameter yang dilakukan pemantauan/monitoring 

berupa data keadaan server on/off, penggunaan daya pada perangkat server, 

sumber daya yang digunakan server, suhu ruangan server, keadaan rauangan 

server, serta kapasitas daya yang tersimpan pada sumber sekunder server. 
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Gambar 3.1 Skema sistem monitoring 
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Berdasarkan perancangan sistem monitoring yang telah dirancang diharapkan 

dapat menjadi sistem yang menjaga perangkat server dari kerusakan yang telah 

disebutkan pada latar belakang.  

3.2 Perancangan Database 

Database yang dirancang dapat menjadi penyimpanan data-data monitoring 

berupa daya yang digunakan perangkat server, suhu ruangan server, keadaan 

server, dan kapasitas energi yang tersimpan pada sumber sekunder. Selain 

menyimpan, database juga dirancang dapat mengolah data yang diterima menjadi 

bentuk grafik. Data pada database dapat dibaca oleh aplikasi monitoring. Seluruh 

data hasil pengolahan database dikirimkan pada aplikasi untuk ditampilkan pada 

interface aplikasi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Usecase Database 

Database pada sistem ini dibuat menggunaan platform Thingspeak yang berasal 

dari MatLab. Database pada Thingspeak mengikuti prosedur seperti pada Gambar 

3.3. Pertama pengguna harus memiliki akun MatLab, kemudian login Thingspeak 

membuat chanel, mengatur chanel pada Thingspeak agar dapat menerima data dan 

dapat dibaca oleh aplikasi. Chanel ini nantinya akan dijadikan database pada 

sistem monitoring.  
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Gambar 3.3 Pembuatan Chanel Database 

Berdasarkan perancangan, database diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

sistem monitoring khusunya kebutuhan penyimpanan data, agar sistem monitoring 

dapat berjalan sesuai perancangan yang diharapkan. 

3.3 Perancangan Aplikasi  

Aplikasi dirancang dengan menggunakan platform MIT app inventor. Platform ini 

menyediakan pembuatan aplikasi dengan sistem drag dan coding block, sehingga 

sangat mudah untuk dibangun. Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat memenuhi 

usecase aplikasi pada pengguna seperti pada Gambar 3.4. Aplikasi dirancang agar 

dapat membaca data pada server berupa data pemantauan daya pada perangkat 

server, penggunaan server, suhu ruangan server, dan kapasitas energi yang 

tersimpan pada sumber sekunder dengan tampilan yang lebih informatif. Selain 

itu aplikasi dirancang dapat memberikan notifikasi pada smartphone jika terjadi 

keadaan yang menyebabkan kerusakan pada perangkat server. 
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Gambar 3.4 Usecase aplikasi  

Tampilan pada aplikasi dibagi menjadi 3 bagian agar mempermudah user dalam 

menerima informasi tekait keadaan server yaitu: 

a. Main Screen 

Tampilan setelah login screen adalah main screen, merupakan tampilan 

utama dari aplikasi monitoring. Terdapat 7 fitur pada tampilan main screen 

yaitu pembacaan daya dan tegangan hingga kapasitas baterai. Selain itu, ada 

pula monitoring keadaan ruangan seperti pemantauan suhu dan 

kelembapannya, dan kondisi pada keadaan normal atau tidak, hingga sumber 

berasal dari UPS atau PLN. Pilihan untuk melakukan sistem monitoring dan 

controlling terletak bagian bawah main screen. Perancangan awal untuk main 

screen pada software seperti pada Gambar 3.5. 

 

 
Gambar 3.5 Main screen 
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b. Monitoring Screen 

Setelah memilih pilihan monitoring pada main screen, software akan 

menutup tampilan monitoring screen. Tampilan ini akan menampilkan grafik 

penggunaan daya perangkat elektronik dan kapasitas penyimpanan UPS. 

Perancangan awal untuk monitoring screen ini dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 
Gambar 3.6 Monitoring screen 

c. Controlling Screen 

Tidak hanya pilihan monitoring screen, pada software akan terdapat pilihan 

controlling screen. Tampilan pada controlling screen terdapat 

menggendalikan beban sehingga ketika kapasitas daya UPS mencapai 

ambang batas minimum, perangkat yang terhubung ke UPS otomatis ter-cut 

off melalui sistem ON/OFF dan kendali mode kerja yang dapat dipilih oleh 

pengguna. Perancangan awal untuk controlling screen ini dapat dilihat seperti 

Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Control screen 

Berdasarkan perancangan, Aplikasi monitoring diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan sistem monitoring khususnya kebutuhan aplikasi, agar sistem 

monitoring dapat berjalan sesuai perancangan yang diharapkan.


