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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM GEOLOKASI TONGKAT TUNANETRA 

MENGGUNAKAN ARDUINO 

 

 

 

3.1 Sistem Tongkat Cerdas Untuk Tunanetra 

Bagian ini akan menjelaskan perancangan sistem yang terdiri dari rancangan sistem 

keseluruhan dan penjelasan mengenai cara kerja sebagai bagian utama yang terdapat 

di dalam sistem tongkat cerdas untuk tunanetra.  

3.1.1 Diagram Blok Sistem Tongkat Cerdas Untuk Tunanetra 

Gambar 3.1 merupakan diagram blok dari sistem tongkat cerdas untuk tunanetra yang 

terdiri dari beberapa bagian subsistem yang saling terintegrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram blok sistem tongkat cerdas untuk tunanetra. 
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Gambar 3.1 merupakan diagram blok keseluruhan sistem tongkat cerdas untuk 

tunanetra yang terdiri dari bagian pendeteksi jarak menggunakan sensor ultrasonik, 

notifikasi deteksi penghalang menggunakan motor vibrator dan notifikasi daya baterai 

lemah menggunakan buzzer. Penulis melakukan penelitian pada bagian diagram blok 

yang terdapat di dalam kotak hitam bergaris putus. Sistem geolokasi tongkat tunanetra 

memiliki rancangan spesifikasi yang akan memberikan hasil berupa suplai daya dengan 

tegangan stabil pada bagian catu daya, sistem GPS yang dapat digunakan di dalam atau 

di luar ruangan dengan hasil titik koordinat pengguna tongkat tunanetra dan 

mengirimkan data lokasi tunanetra menuju web server melalui GPRS atau langsung 

menuju pemantau melalui SMS serta melakukan panggilan telepon sebagai notifikasi 

darurat yang akan diterima oleh pemantau. GPS yang terdapat pada modul SIM808 

menjadi sumber masukan data utama yang digunakan oleh mikrokontroler Arduino 

untuk diproses hingga mendapatkan titik koordinat dari pengguna tongkat dimana 

sistem yang dirancang diharapkan memiliki performansi deteksi lokasi pengguna setiap 

tujuh detik sekali. Kemudian ketika emergency button ditekan oleh pengguna tongkat, 

sistem diharapkan dapat mengirim SMS yang berisi titik koordinat dari pengguna 

tongkat menuju smartphone pemantau dan sistem geolokasi tongkat tunanetra 

diharapkan dapat melakukan panggilan telepon sebagai notifikasi darurat yang akan 

diterima oleh pemantau. Rancangan spesifikasi sistem ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Rancangan spesifikasi sistem geolokasi tongkat tunanetra. 

No. Parameter Keterangan 

1 Suplai daya Tegangan DC stabil sebesar 4 VDC 

2 Sistem GPS 
Titik koordinat berupa longitude dan 

latitude pengguna tongkat 

3 Pengiriman data menuju web server 
Pengiriman data dalam waktu kurang 

dari satu menit 

4 Pengiriman SMS 
Data darurat titik koordinat terakhir 

pengguna 

5 Panggilan telepon Notifikasi darurat untuk pemantau 
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3.1.2 Diagram Aktivitas Sistem Geolokasi Tongkat Tunanetra 

Bagian ini berisi cara kerja sistem yang terhubung satu dengan lainnya antara pengguna 

tongkat, pemantau dan hubungan antar komponen di dalam sistem. Sebagai bagian 

utama di dalam sistem, penulis membagi lima kolom sebagai sistem utama yang terdiri 

dari mikrokontroler sebagai pengolah data, modul SIM808 sebagai GPS dan 

pengiriman data darurat kemudian web server sebagai penerima data lokasi terbaru 

yang dikirimkan oleh sistem geolokasi tongkata tunanetra dan dua kolom yang terdiri 

dari pengguna tongkat serta pemantau. Cara kerja sistem dapat dilihat pada diagram 

aktivitas yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.2 Diagram aktivitas sistem geolokasi tongkat tunanetra. 
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Berdasarkan diagram aktivitas pada Gambar 3.2 sistem dinyalakan terlebih dahulu 

termasuk bagian GPS dan GSM, kemudian sistem mulai bekerja dengan langkah awal 

menghidupkan mikrokontroler dan sistem GPS dan GSM lalu sistem akan bekerja 

otomatis mencari lokasi pengguna berdasarkan titik koordinat yang didapatkan satelit. 

Sistem mengirimkan lokasi pengguna menuju web server secara otomatis dengan lama 

waktu pengiriman selama 12 detik. Kemudian ketika pengguna tongkat menekan 

emergency button maka sistem akan melakukan pengiriman data darurat berupa SMS 

yang berisi koordinat terakhir pengguna menuju pemantau dan sesaat kemudian 

pemantau akan menerima notifikasi darurat berupa panggilan telepon sebagai notifikasi 

dengan prioritas tinggi agar pemantau dapat langsung melihat koordinat terakhir dari 

pengguna tongkat. Sistem ini memiliki batasan berupa delay waktu ketika melakukan 

pengiriman data menuju web server sehingga kinerja sistem emergency untuk 

melakukan pengiriman SMS dan melakukan panggilan telepon dapat tertunda sehingga 

ditambahkan sebuah buzzer yang berfungsi untuk memberikan notifikasi kepada 

pengguna tongkat ketika emergency button ditekan. 

3.2 Perancangan Sistem Geolokasi Tongkat Tunanetra 

Di dalam sistem geolokasi tongkat tunanetra terdapat beberapa komponen yang akan 

diintegrasikan agar dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi rancangan. 

3.2.1 Perancangan Sistem Catu Daya 

Sistem catu daya memiliki peran penting yang memberikan suplai daya menuju 

komponen aktif di dalam sistem. Sistem ini terdiri dari baterai yang dapat diisi ulang 

dengan seri 18650 VTC6 dan sebuah modul pengisi daya TP4056. Komponen aktif 

keseluruhan sistem akan langsung terhubung dengan sistem catu daya dan dipisahkan 

oleh sebuah saklar yang mengatur kondisi hidup atau mati dari masing-masing 

komponen tersebut. Skematik diagram pada sistem ini dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Skematik diagram rangkaian sistem catu daya. 

 

3.2.2 Perancangan Sistem Geolokasi 

Sistem geolokasi menjadi bagian utama dengan mengolah data masukan dari GPS 

sehingga didapatkan titik koordinat pengguna tongkat. Sistem geolokasi terdiri dari 

mikrokontroler Arduino Mega Pro 2560 yang terhubung dengan modul SIM808. 

Mikrokontroler mengolah data masukan dari modul SIM808 berupa data GPS sehingga 

dihasilkan keluaran berupa titik koordinat pengguna dan diolah kembali sehingga data 

tersebut dapat dikirimkan melalui sistem GPRS pada modul SIM808 untuk diterima 

web server atau melalui sistem GSM berupa SMS yang akan diterima pemantau. 

Skematik diagram pada sistem ini dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Skematik diagram rangkaian sistem geolokasi tongkat tunanetra. 
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Gambar 3.3 menunjukan wiring rangkaian catu daya yang menghubungkan kutub 

positif baterai dengan pin B+ modul TP4056 dan pada kutub negatif baterai 

dihubungkan dengan pin B- pada modul TP4056 dimana sistem ini dirancang untuk 

berfungsi dengan tegangan keluaran sebesar 4 VDC yang disuplai dari rangkaian catu 

daya. Rangkaian catu daya didesain menggunakan baterai yang dapat diisi ulang 

sehingga pengguna hanya perlu melakukan pengisian daya tanpa harus mengganti 

baterai dan adaptor yang digunakan harus memiliki tegangan keluaran sebesar 5 VDC. 

Desain wiring dengan menyambungkan mikrokontroler dengan modul SIM808 melalui 

komunikasi serial menggunakan pin RX dan TX dari modul SIM808 menuju pin 10 

dan 11 pada mikrokontroler ditunjukan pada Gambar 3.4, komunikasi serial tersebut 

digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data dari modul SIM808 menuju 

mikrokontroler maupun sebaliknya. Data yang diolah berupa titik koordinat yang 

diperoleh GPS dari modul SIM808 yang dikirimkan menuju mikrokontroler lalu 

mikrokontroler mengolah data tersebut dan melakukan pengiriman data lokasi melalui 

sistem komunikasi jaringan yang terdapat pada modul SIM808. Untuk sistem 

emergency dengan masukan yang diberikan melalui button dihubungkan dengan 

mikrokontroler pada pin 6 dimana mikrokontroler akan membaca masukan data logika 

low dari button kemudian melakukan fungsi pengiriman SMS dan melakukan 

panggilan telepon menuju smartphone pemantau. Sistem juga memiliki keluaran 

notifikasi suara buzzer sehingga pengguna dapat mengetahui jika pengiriman data 

emergency berhasil dilakukan yang dihubungkan pada pin 7 mikrokontroler. 

3.3 Prosedur Pengujian 

Pada penelitian ini terdapat empat pengujian yang dilakukan, yaitu pengukuran 

stabilitas catu daya dan lama waktu pemakaian, pengukuran waktu starting system, 

pengiriman data GPS menuju database, pengiriman data darurat melalui SMS dan 

notifikasi darurat berupa panggilan telepon.  

3.3.1 Pengujian Stabilitas Rangkaian Catu Daya dan Lama Waktu Pemakaian 

Konfigurasi pengujian yang dilakukan dengan menggunakan hardware yaitu 

multimeter analog VISERO YX-360TRn dengan batas ukur 10 VDC dan skala ukur 
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Rangkaian catu daya 

(-)            (+) 

0,2 VDC lalu sambungkan probe multimeter warna merah pada kutub positif baterai 

dan probe multimeter warna hitam pada kutub negatif baterai seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.5 dan Gambar 3.6. Untuk mengukur arus ubah saklar pemilih pada 

multimeter menjadi pengukuran arus dengan batas 10 A dan pindahkan probe merah 

ke posisi port pengukur arus. Berikut prosedur pengujian yang dilakukan: 

1. Siapkan multimeter dengan posisi saklar pemilih pada pengukur tegangan DC; 

2. Pilih batas ukur maksimal 10 VDC untuk memudahkan pembacaan tegangan; 

3. Lakukan pengukuran pada keluaran subsistem catu daya pada titik sambungan 

kutub baterai yang tersambung dengan beban; 

4. Lakukan pengukuran tegangan ketika sistem tidak aktif; 

5. Lakukan pengukuran tegangan ketika subsistem geolokasi dan pengiriman data 

aktif; 

6. Ubah posisi saklar pemilih pada multimeter menjadi pengukur arus dan 

pindahkan probe merah ke posisi port pengukur arus; 

7. Putus sambungan Vin dari baterai menuju sistem pendeteksi dan sambungkan 

probe merah pada multimeter ke baterai lalu sambungkan probe hitam ke Vin 

sistem geolokasi; 

8. Catat hasil keluaran hasil pengukuran. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 3.5 Prosedur pengukuran tegangan keluaran catu daya. 
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Rangkaian catu daya 

(-)            (+) 

Sistem geolokasi 

(-)     Vin (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Prosedur pengukuran beban arus. 

3.3.2  Pengukuran Waktu Starting System 

Pengujian ini dilakukan dengan konfigurasi menggunakan PC dan aplikasi Arduino 

IDE untuk melihat proses pengolahan data dari mikrokontroler yang disambungkan 

menggunakan kabel USB type-B mini dan menggunakan hardware yaitu stopwatch 

untuk mengukur waktu seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.7. Berikut prosedur 

pengujiannya: 

1. Mikrokontroler Arduino Mega Pro 2560 dan modul SIM808 sudah terhubung 

dengan sumber tegangan; 

2. Mikrokontroler Arduino Mega Pro 2560 sudah terbaca pada bagian port di 

aplikasi Arduino IDE; 

3. Buka fitur serial monitor pada aplikasi Arduino IDE dan disaat bersamaan 

hidupkan stopwatch; 

4. Amati waktu pada stopwatch dan catat waktu yang tertera ketika serial monitor 

menampilkan kondisi GPS sukses melakukan konfigurasi. 
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Stopwatch mengukur  

            waktu starting system 

Gambar 3.7 Prosedur pengukuran waktu starting system. 

3.3.3  Pengujian Pengiriman Data GPS Menuju Database 

Pengujian yang dilakukan memiliki konfigurasi menggunakan PC dan aplikasi Arduino 

IDE yang tersambung dengan mikrokontroler untuk melihat proses pengiriman data 

lokasi dari sistem geolokasi menuju web server dengan mikrokontroler yang 

disambungkan dengan kabel USB type-B mini menuju PC seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 3.8. Berikut prosedur pengujiannya: 

1. Mikrokontroler Arduino Mega Pro 2560 dan modul SIM808 sudah terhubung 

dengan sumber tegangan; 

2. Mikrokontroler Arduino Mega Pro 2560 sudah terbaca pada bagian port di 

aplikasi Arduino IDE; 

3. Buka fitur serial monitor pada aplikasi Arduino IDE; 

4. Amati data yang tampil pada serial monitor hingga muncul bagian proses 

pengiriman data lokasi yang mendapatkan respon dari web server. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Prosedur pengiriman data GPS. 
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3.3.4  Pengujian Pengiriman Data Darurat 

Pengujian yang dilakukan memiliki konfigurasi menggunakan PC dan aplikasi Arduino 

IDE yang tersambung dengan mikrokontroler untuk melihat proses pengiriman data 

darurat menuju smartphone pemantau dengan mikrokontroler yang disambungkan 

dengan kabel USB type-B mini menuju PC seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.9. 

Berikut prosedur pengujiannya: 

1. Mikrokontroler Arduino Mega Pro 2560 dan modul SIM808 sudah terhubung 

dengan sumber tegangan; 

2. Mikrokontroler Arduino Mega Pro 2560 sudah terbaca pada bagian port di 

aplikasi Arduino IDE; 

3. Buka fitur serial monitor pada aplikasi Arduino IDE; 

4. Tekan emergency button hingga terdengar suara buzzer dan amati proses 

pengiriman yang ditampilkan serial monitor; 

5. Amati smartphone pemantau hingga muncul notifikasi SMS masuk dan 

panggilan telepon yang diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Prosedur pengiriman data darurat.   
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