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BAB III 

PERANCANGAN MAINBOARD DAN KONFIGURASI LCD 

LAYAR SENTUH 

3.1 Metodologi Penelitian 

Pada perancangan mainboard dan konfigurasi LCD layar sentuh pada 

perangkat intelligent digital whiteboard ini akan melalui beberapa tahapan pada 

metodologi penelitian, yaitu studi literatur terkait mainboard dan LCD layar sentuh, 

perancangan mainboard untuk perangkat intelligent digital whiteboard, 

implementasi mainboard dan LCD layar sentuh, dan pengujian terhadap mainboard 

dan LCD layar sentuh. Diagram alir dari metodologi penelitian yang dilakukan oleh 

penulis dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Diagram alir metodologi penelitian. 
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Tahap awal dalam penelitian mengenai perancangan mainboard dan integrasi 

LCD layar sentuh untuk perangkat intelligent digital whiteboard ini yaitu dengan 

melakukan studi literatur terkait mainboard dan LCD layar sentuh yang ada saat ini 

di dunia beserta spesifikasi yang dimiliki. Hal ini akan bermanfaat bagi penulis 

untuk dapat mengetahui perkiraan komponen apa saja yang nantinya akan 

diperlukan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu masuk ke 

tahap perancangan mainboard dan konfigurasi LCD layar sentuh untuk perangkat 

intelligent digital whiteboard, penulis akan mempertimbangkan pemilihan 

komponen dan program apa yang nantinya akan digunakan berdasarkan spesifikasi 

yang diperlukan oleh perangkat intelligent digital whiteboard. Selain itu penulis 

dapat memperkirakan dimensi casing intelligent digital whiteboard dari komponen 

yang digunakan. Kemudian masuk ke tahap implementasi, dimana penulis akan 

mengimplementasikan mainboard yang telah dirancang dan juga mengintegrasikan 

LCD layar sentuh pada perangkat intelligent didgital whiteboard. Lalu dilanjutkan 

ke tahap pengujian, dimana apabila hasil pengujian mainboard dan LCD layar 

sentuh telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, maka implementasi 

berhasil dan alat siap digunakan untuk perangkat intelligent digital whiteboard. 

Namun jika tidak sesuai spesifikasi, maka akan dilakukan perancangan ulang 

mainboard dan konfigurasi ulang dari LCD layar sentuh berdasarkan kekurangan 

yang didapatkan dari hasil pengujian. 

3.2 Diagram Blok Sistem  

Perancangan dan pengimplementasian sistem mainboard dan LCD layar 

sentuh dilakukan untuk menunjang pengoperasian perangkat intelligent digital 

whiteboard. Mainboard akan berperan sebagai otak utama dari perangkat 

intelligent digital whiteboard, karena terdapat CPU, RAM, dan GPU yang 

diperlukan untuk pemrosesan data dari Operating System (OS) sampai perangkat 

lunak intelligent digital whiteboard itu sendiri.  

Terdapat tiga sistem utama dari perangkat intelligent digital whiteboard, yaitu 

sistem mainboard, power supply, dan perangkat lunak, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.2. Pada skripsi ini penulis akan berfokus pada sistem mainboard 

dan integrasi LCD layar sentuh seperti yang ditunjukkan pada kotak merah pada 



15 

 

 

 

Gambar 3.2, sementara sistem power supply dan sistem perangkat lunak masing-

masing akan dilaporkan pada [10] dan [11]. 

 

Gambar 3.2 Diagram blok intelligent digital whiteboard. 

Pada sistem mainboard dan LCD layar sentuh diperlukan spesifikasi yang 

dapat menunjang perangkat intelligent digital whiteboard agar dapat berjalan sesuai 

kebutuhan, yaitu mempresentasikan materi kepada peserta pada video konferensi 

online maupun didalam kelas secara langsung, dan juga dapat merekam video 

penjelasan materi pada layar perangkat intelligent digital whiteboard itu sendiri. 

Adapun beberapa spesifikasi mainboard dan LCD layar sentuh yang diperlukan, 

yaitu: 

1. Mikrokomputer menjalankan sistem operasi Unix. 

2. Mikrokomputer dapat menjalankan video konferensi online berbasis web-

site seperti Google Meet, Zoom, dan Jitsi Meet dalam pengaturan resolusi 

video pengiriman maksimum pada 480p dan resolusi video penerimaan 

maksimum pada 480p. Untuk menjalankan video konferensi Google Meet 

dibutuhkan sistem minimum mikroprosesor dengan CPU dual-core dan 

RAM sebesar 2GB [12]. 

3. Modul kamera dapat menangkap gambar minimum 360p 30fps. 

4. Micro SD dapat menampung besar file sistem operasi dan perangkat lunak 

intelligent digital whiteboard. 

5. LCD dapat menampilkan tampilan dari sistem operasi dan perangkat lunak 

intelligent digital whiteboard. 
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6. Layar sentuh dapat menerima masukan berupa sentuhan dari pengguna dan 

mengirimkannya ke mikrokomputer. 

Spesifikasi mikrokomputer pada poin kedua mengacu pada kebutuhan minimum 

perangkat untuk menjalankan Google Meet. 

3.3 Arsitektur Mainboard dan LCD Layar Sentuh 

Sistem mainboard akan diintegrasikan dengan LCD melalui port HDMI 0 

dan dengan kaca layar sentuh melalui port USB. Mainboard berfungsi sebagai otak 

utama perangkat intelligent digital whiteboard, karena akan menjalankan operasi 

sistem dan juga perangkat lunak dari intelligent digital whiteboard itu sendiri. LCD 

berfungsi sebagai display dari Graphic User Interface (GUI) yang dikeluarkan oleh 

perangkat lunak intelligent digital whiteboard, serta kaca layar sentuh dapat 

menerima masukan berupa sentuhan dari pengguna. Adapun arsitektur mainboard 

dan LCD layar sentuh pada perangkat intelligent digital whiteboard ditunjukkan 

pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Arsitektur mainboard dan LCD layar sentuh pada perangkat 

intelligent digital whiteboard. 

Pada arsitektur mainboard terlihat bahwa mikrokomputer menjadi komponen 

utama dengan CPU sebagai pemroses data dari micro SD yang telah di-install 

sistem operasi dan perangkat lunak intelligent digital whiteboard, serta RAM 

sebagai penyimpanan sementara ketika proses sistem operasi dan perangkat lunak 

sedang berjalan. Kemudian modul kamera akan menangkap gambar atau video dari 
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pengguna yang akan diproses oleh mikrokomputer. Selanjutnya, mikrokomputer 

akan memeberikan masukan kepada LCD berupa GUI dari sistem operasi dan 

perangkat lunak intelligent digital whiteboard. Selain itu, mikrokomputer akan 

mendapatkan masukan dari pengguna berupa sentuhan dengan tangan ataupun 

stylus pen dari layar sentuh. 

3.4 Perancangan Mainboard Intelligent Digital Whiteboard 

Perangkat intelligent digital whiteboard memiliki sistem mainboard yang 

terdiri dari mikrokomputer, modul kamera, dan media penyimpanan internal. 

Adapun data flow diagram dari sistem ini ditunjukkan pada Gambar 3.4. Tiga 

komponen penting dari sistem mainboard memiliki peran sebagai pemroses data 

yang nantinya terkait dengan sistem operasi dan perangkat lunak dari intelligent 

digital whiteboard itu sendiri. Untuk gambar skema rangkaian mainboard dapat 

dilihat pada Gambar 3.5 dengan penambahan button untuk tombol power pada 

Raspberry Pi 4B. 

 

Gambar 3.4 Data flow diagram mainboard pada perangkat intelligent digital 

whiteboard. 

 

 

 

Gambar 3.5 Skema rangkaian mainboard pada perangkat intelligent digital 

whiteboard. 
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3.4.1 Mikrokomputer 

Mainboard pada perangkat intelligent digital whiteboard akan menggunakan 

Raspberry Pi 4 model B sebagai mikrokomputer, dengan pertimbangan harga yang 

lebih terjangkau dan spesifikasi yang sudah mencukupi untuk menjalankan 

perangkat lunak intelligent digital whiteboard beserta video konferensi online. 

Spesifikasi Raspberry Pi yang digunakan yaitu processor Broadcom BCM2711 

Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit dengan kecepatan 1,5GHz dan RAM 

4GB. Raspberry Pi 4 ini juga telah dilengkapi dengan modul radio Bluetooth dan 

Wi-Fi sehingga tidak perlu menambahkan komponen modul radio kembali. 

Selanjutnya akan ditambahkan push button pada pin 5 dan 6 Raspberry Pi 4B, 

seperti pada Gambar 3.5, dan menambahkan beberapa kode program untuk program 

autostart, splash screen, serta server local untuk perangkat lunak intelligent digital 

whiteboard yang berbasis web. 

Diagram alir pada Gambar 3.6 menjelaskan tahapan instalasi mikrokomputer. 

Raspberry Pi 4B dihubungkan dengan sumber daya dari baterai dan LCD layar 

sentuh, kemudian dapat dilihat apakah sistem operasi yang telah di-install 

sebelumnya dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Setelah sistem operasi berjalan 

dengan lancar, maka perlunya update Raspberry Pi OS untuk mendapatkan fitur 

terbaru maupun bug fix dari komunitas pengembang sistem operasi dengan 

command line pada terminal task yang dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.6 Diagram alir instalasi mikrokomputer Raspberry Pi 4B. 
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Gambar 3.6 Diagram alir instalasi mikrokomputer Raspberry Pi 4B (lanjutan). 

 

Gambar 3.6 Diagram alir instalasi mikrokomputer Raspberry Pi 4B (lanjutan). 
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Gambar 3.7 Command line update pada Raspberry Pi OS.  

Splash screen custom dapat ditambahkan dan akan muncul ketika Raspberry 

Pi dinyalakan. Pertama menyiapkan gambar berformat (.png) sebagai bahan splash 

screen dan diletakkan pada folder home yang terdapat pada struktur Raspberry Pi 

OS, selanjutnya menambahkan kode program splash screen pada folder systemd, 

dimana folder tersebut merupakan tempat kode program booting OS ketika pertama 

kali dinyalakan pengguna. Kode program splash screen dapat dilihat pada Gambar 

3.8. 

 

Gambar 3.8 Kode program splash screen. 

Perangkat lunak intelligent digital whiteboard perlu untuk berjalan otomatis 

ketika Raspberry Pi dinyalakan agar pengguna dapat dengan mudah langsung 

mengaksesnya atau umum disebut autostart application. Untuk menjalankan 

program autostart application ini perlu ditambahkan perintah pada file booting 

sistem operasi yang terletak pada folder systemd, yaitu lokasi yang sama untuk kode 

program splash screen. Untuk perintah tambahan autostart dapat dilihat pada 

Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Perintah tambahan autostart application. 

Raspberry Pi 4B tidak dilengkapi dengan tombol power untuk menyalakan 

dan mematikan perangkat, sehingga perlu ditambahkan sebuah push button dan 

kode program untuk kondisi shutdown dan weak pada Raspberry Pi 4B. Push button 

dihubungkan dengan pin GPIO 5 (SCL) dan 6 (Ground) yang terdapat pada 

Raspberry Pi. Kode program push button terdapat dua bagian yaitu kode program 
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eksekusi dan komunikasi. Kode program eksekusi menggunakan bahasa 

pemrograman Python dan berfungsi untuk menjalankan perintah shutdown untuk 

mematikan dan weak untuk menyalakan Rasberry Pi 4B, sedangkan kode program 

komunikasi berfungsi untuk mengkomunikasikan kepada perangkat Raspberry Pi 

4B untuk menjalankan kode program eksekusi ketika pin 5 dan 6 terhubung. Untuk 

kode program eksekusi dapat dilihat pada Gambar 3.10 dan kode progam 

komunikasi antara pin GPIO dan mikroprosesor pada Raspberry Pi 4B ditunjukkan 

pada Gambar 3.11. Kode program komunikasi menggunakan ScriptShell (.sh) yang 

merupakan kode program yang dapat dijalankan oleh keluarga arsitektur sistem 

operasi Unix seperti Linux, Ubuntu, Kali, dan termasuk Raspberry Pi OS. 

 

Gambar 3.10 Kode program eksekusi untuk shutdown dan weak. 

 

Gambar 3.11 Kode program komunikasi ketika pin 5 dan 6 terhubung. 

3.4.2 Micro SD 

Mikrokomputer Raspberry Pi 4B memerlukan memori tambahan untuk 

penyimpanan sistem operasi dan file lain, seperti gambar, video, text, dan aplikasi 

pendukung termasuk perangkat lunak intelligent digital whiteboard. Oleh karena 

itu dibutuhkan suatu komponen penyimpanan seperti micro SD dengan jenis SDXC 

karena memiliki kapasitas di atas 64GB, kapasitas tersebut telah cukup untuk 

menampung kurang lebih 7GB data Operating System (OS) dan sisa ruang 
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penyimpanan untuk data gambar maupun rekaman video dari perangkat lunak 

intelligent digital whiteboard. Sistem operasi yang digunakan yaitu Raspberry Pi 

OS karena telah kompatibel dengan mikrokomputer Raspberry Pi 4B dan bersifat 

open source. Adapun diagram alir dari peng-install-an operasi sistem dapat dilihat 

pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Diagam alir instalasi sistem operasi pada micro SD.  

 

Gambar 3.13 Tampilan flash imager Rasberry Pi OS. 

Raspberry Pi OS berbentuk file imager yang harus ditanamkan atau flash 

pada micro SD, sehingga diperlukan suatu aplikasi flash imager. Sistem operasi 

Raspberry Pi dan flash imager-nya dapat diunduh pada website resmi Raspberry Pi 

A 
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[13]. Kemudian untuk instalasi sistem operasi pada micro SD dari perangkat 

komputer atau laptop, dapat menggunakan USB card reader atau apabila pada 

laptop kita telah tersedia port micro SD maka dapat langsung digunakan. Untuk 

tampilan flash imager Raspberry Pi OS dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

3.4.3 Modul Kamera 

Modul kamera yang digunakan pada perangkat intelligent digital whiteboard 

merupakan Raspberry Pi Cam V1.3. Pemilihan Pi Cam berdasarkan pada port 

koneksinya yang telah mendukung dengan port Camera Serial Interface (CSI) yang 

telah tersedia pada papan sirkuit Raspberry Pi. Resolusi yang dapat ditangkap oleh 

kamera ini adalah 5MP dengan 1080p 30fps ketika menangkap gambar video, 

dimana kemampuan tersebut telah mencukupi dari spesifikasi minimum yang 

dibutuhkan, yaitu 480p 30fps. Diagram alir instalasi modul kamera ke 

mikrokomputer dapat dilihat pada Gambar 3.14. Setelah dihubungkan melalui port 

CSI, akses mikrokomputer ke modul kamera perlu diaktifkan dengan memilih 

kondisi enable pada menu Raspi-Config, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

3.14. 

 

Gambar 3.14 Diagram alir instalasi modul kamera. 
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Gambar 3.15 Raspi-config untuk enable access modul kamera. 

3.5 Konfigurasi LCD Layar Sentuh Intelligent Digital Whiteboard  

Komponen display untuk menampilkan layar perangkat lunak intelligent 

digital whiteboard menggunakan LCD berukuran 10’1 inci dengan tipe in-plane 

Switching (IPS) agar mendapatkan kualitas tampilan gambar yang baik. Untuk layar 

sentuh sendiri menggunakan tipe kapasitif. Berikut digram blok konfigurasi dari 

LCD dan layar sentuh ditunjukkan pada Gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Diagram blok konfigurasi LCD dan layar sentuh. 

LCD dihubungkan dengan port HDMI pada mikrokomputer Raspberry Pi 4B 

dan panel layar sentuh dihubungkan melalui port USB. Konfigurasi LCD dan layar 

sentuh cukup mengatur brightness, saturation, dan contrast pada menu sesuai 

kebutuhan pengguna karena untuk koneksi layar pada Raspberry Pi 4B akan 

langsung menyesuaikan secara otomatis dengan tampilan sistem operasi ketika 

dihubungkan dengan kabel HDMI, begitupun untuk layar sentuh otomatis dapat 

langsung digunakan ketika dihubungkan dengan port USB pada Raspberry Pi. 

Untuk skema konfigurasi LCD layar sentuh dan Raspberry Pi 4B dapat dilihat pada 

Gambar 3.17. 

Layar Sentuh 

Mainboard perangkat 

intelligent digital 

whiteboard 
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Gambar 3.17 Konfigurasi LCD layar sentuh dengan Raspberry Pi 4B. 

 

 


