
BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis dan desain LED CUBE, yang 

terdiri dari Arsitektur, Desain, Layout LED, Pattern, desain perangkat lunak, 

Flowchart, Nilai Entrepreneurship. 

3.1 Arsitektur 

Arsitektur yang menjelaskan tentang cara kerja sistem yang ditunjukan 

pada Gambar 3.1. 

       (Software)              (Hardware) 

Gambar 3. 1 Blok Diagram arsitektur LED CUBE 5x5x5 

Cara kerja : 

1. Dari laptop software IDE dijalankan untuk memilih huruf / angka yang

akan ditampilkan.

2. Pilih tombol send untuk mengirim data dari aplikasi LED CUBE ke

microcontroller.

3. Di mikrokontroller menerima perintah data, lalu menampilkannya dengan

cara output dari setiap Pin mikrokontroller yang digunakan.

3.2 Desain 

Desain pada Tugas Akhir ini dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu desain 

hardware dan desain software. 

Laptop / PC 
Mikrokontroller 

(Arduino) 

5x5x5

LED CUBE 

5x5x5 

Serial 

USB 

Seria

l Pin



3.2.1 Desain Hardware  

Desain hardware meliputi dengan hal sebagai berikut : 

1. hardware untuk menerima input dan mengeluarkan output pada 

hardware LED yang ditunjukan pada Gambar 3.2 (No.1). 

2. hardware yang kedua berupa susunan matrik kubus LED yang 

ditunjukan pada Gambar 3.2 (No.2). 

Penulis menjelaskan tentang schematik diagram LED CUBE 5x5x5 yang 

terdapat pada Gambar 3.2. yang terdiri dari sebuah mikrokontroller (Arduino), 5 

buah IC untuk mengontrol setiap kolom LED, dan 5 buah Transistor untuk 

memberi supply arus. 



  

Gambar 3. 2 Schematik LED CUBE 5x5x5 

Keterangan : 

Microcontroller  : -    Arduino dengan tipe Uno Rev.3 
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- Fungsi sebagai otak untuk menerima perintah dari aplikasi 

LED CUBE di laptop untuk mengontrol nyala LED 

- Pin yang digunakan : Pin 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Gnd, 

Reset 

IC (A,1,2,3,4) :  -     MH74HD238, decober 0-7 

- fungsi memperbanyak dan mengontroll 8 pin output 

Resistor : -  200 Ohm yang dipasang pada rangkaian sebelum transistor dan  

setelah pin output microcontroller. 

- 100 Ohm yang dipasang pada rangkaian setelah IC (1,2,3,4). 

- fungsi untuk membatasi arus listrik, sehingga komponen yang 

digunakan menjadi tahan lama. 

Transistor :  -    jenis yang digunakan 2N4401 

- fungsi menaikan arus pada LED dan mengontroll sebagai switch 

pada LED. 

Light Emitting Diode (LED) :   -    LED nyala biru berukuran 5mm 

- fungsi untuk mengeluarkan cahaya.   

3.3 Layout LED 

Pada subab ini akan ditampilkan desain layout LED yang akan digunakan 

pada Tugas Akhir. Desain tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3  dan penjelasan 

keterangan yang terdapat di tabel 3.1 



Gambar 3. 3 Prototype layout LED CUBE 

Keterangan :  

Tabel 3. 1 Penjelasan Design Hardware 

Komponen Nama Fungsi 

  

Layer 

 Katoda LED yang disusun secara 

horizontal menyambung ke 

Transistor untuk mendapat arus 

tambahan sehingga LED menyala 

terang. 

  

Kolom 

Anoda LED yang disusun secara 

vertikal menyambung ke IC 

Decoder 

 Box 

PCB 

Tempat untuk meletakan PCB 

 



3.5 Use Case 

 Pada subab ini menjelaskan tentang rangkaian sistem yang dapat 

digunakan oleh user. 

 

Gambar 3. 4 Use Case Diagram 

 Pada Gambar 3.4 dijelaskan tentang user dapat menjelajah aplikasi yang 

meliputi Input text PORT COM, mengisi kecepatan baud rate (kecepatan data), 

mengirim data yaitu berupa huruf, angka dan bidang datar. 

3.5 Desain Perangkat Lunak (Software) 

 Desain software ini digunakan untuk melakukan setting huruf angka 

ataupun bidang datar yang akan ditampilan pada LED CUBE. 

3.5.1 Mock Up software 

 Pada subab ini terdapat low fidelity software yang akan dibuat dan bisa 

dilihat pada Gambar 3.5. 



 

Gambar 3. 5 Mock Up perangkat lunak untuk mengontrol LED CUBE 

Keterangan : 

Tabel 3. 2 Penjelasan Design Mock Up 

Komponen Berupa 

 

 

Text Field  

    

Search Connection  



  

Connect Button 

  

Input Option 

  

Button Send 

 

3.6 Pattern 

Pada subab ini menjelaskan bagaimana kerja agar bisa menampilkan 

huruf, angka, atau bidang datar. Cara kerjanya mengumpamakan LED CUBE 

sebagai sumbu x, y, z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Sumbu LED CUBE 

 



Contoh pertama untuk membuat 1 titik LED menyala. 

 

Gambar 3. 7 Simulasi LED menyala pada sumbu x = y = z = 1 

Maka untuk menyalakan 1 LED tersebut, dengan cara menggunakan sumbu x = 1 

, z = 1 dan y = 1. Yang bisa dilihat pada simulasi Gambar 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

x = y = z = 1 



 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Tabel 3. 3 logika IC  

Tabel 3.3 merupakan tabel IC logika 1/0 untuk mengontrol keluaran 

output. Gambar 3.8 adalah simulasi dari pin Mikrokontroller ke IC A yang untuk 

mengontrol IC 1, IC 2, IC 3, dan IC 4. 

 

PIN 
ARDUINO 

  

6 5 
output 
IC 

menuju IC 
ke - 

0 0 y0 

1 

0 0 y0 

0 0 y0 

0 0 y0 

0 0 y0 

0 0 y0 

0 0 y0 

0 0 y0 

1 0 y1 

2 

1 0 y1 

1 0 y1 

1 0 y1 

1 0 y1 

1 0 y1 

1 0 y1 

1 0 y1 

0 1 y2 

3 

0 1 y2 

0 1 y2 

0 1 y2 

0 1 y2 

0 1 y2 

0 1 y2 

    0 1 y2 

1 1 y3 4 

Gambar 3. 8 Simulasi Jalur IC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 4 Logika IC 1,2,3,4 

Tabel 3.4 merupakan tabel 1/0 logika IC untuk mengontrol keluaran 

output pada LED kutub Anoda. Gambar 3.9 adalah simulasi dari pin 

Mikrokontroller ke IC 1, IC 2, IC 3, dan IC 4 yang untuk mengontrol 25 LED dari 

kutub anodas. 

PIN 
ARDUINO 

  

kolom 
LED 

Koordina
t 

4 3 2 
IC 
ke - 

output 
IC status 

LED (x,y) 

0 0 0 

1 

y0 LED_0 ( 0 , 0 ) 

1 0 0 y1 LED_1 ( 1 , 0 ) 

0 1 0 y2 LED_2 ( 2 , 0 ) 

1 1 0 y3 LED_3 ( 3 , 0 ) 

0 0 1 y4 LED_4 ( 4 , 0 ) 

1 0 1 y5 LED_5 ( 0 , 1 ) 

0 1 1 y6 LED_6 ( 1 , 1 ) 

1 1 1 y7 LED_7 ( 2 , 1 ) 

0 0 0 

2 

y0 LED_8 ( 3 , 1 ) 

1 0 0 y1 LED_9 ( 4 , 1 ) 

0 1 0 y2 LED_10 ( 0 , 2 ) 

1 1 0 y3 LED_11 ( 1 , 2 ) 

0 0 1 y4 LED_12 ( 2 , 2 ) 

1 0 1 y5 LED_13 ( 3 , 2 ) 

0 1 1 y6 LED_14 ( 4 , 2 ) 

1 1 1 y7 LED_15 ( 0 , 3 ) 

0 0 0 

3 

y0 LED_16 ( 1 , 3 ) 

1 0 0 y1 LED_17 ( 2 , 3 ) 

0 1 0 y2 LED_18 ( 3 , 3 ) 

1 1 0 y3 LED_19 ( 4 , 3 ) 

0 0 1 y4 LED_20 ( 0 , 4 ) 

1 0 1 y5 LED_21 ( 1 , 4 ) 

0 1 1 y6 LED_22 ( 2 , 4 ) 

1 1 1 y7 LED_23 ( 3 , 4 ) 

0 0 0 4 y0 LED_24 ( 4 , 4 ) 

Gambar 3. 9 Simulasi Jalur IC 



Pada selanjutnya dijelaskan tentang bagaimana cara menghasilkan nyala 

LED pada sumbu koordinat yang akan menyalakan dengan angka 

Contoh kedua kita buat huruf  “A”. 

int x[] = {0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 3}; 

int z[] = {4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2}; 

   int j = 12; 

    DrawLetter(x, z, j); 

int x merupakan array yang berisikan angka penempatan LED yang akan 

dinyalakan berdasarkan sumbu x (horizontal), begitu juga dengan isi array int z 

berdasarkan sumbu z secara vertikal. int j merupakan panjang isi array di dalam  

int x[] dan int z[]. Ketiga variabel tersebut akan digunakan pada method 

DrawLetter. 

void DrawLetter(int x[], int z[], int j){ 

  int y =2; 

  for(int i = 0; i < j; i++){ 

        displayCoord(x[i], y, z[i]); 

        delayMicroseconds(DLETTER); 

  }  

}  

pada code diatas merupakan method untuk mengirim data dari variabel 

array yang dimasukkan pada susunan yang dibuat, dengan parameter data variabel 

dimasukan dan diproses. int y=2  untuk membuat angka 2 yang dibutuhkan pada 

method displayCoord sebagai sumbu y, lalu for(int i = 0; i < j; i++) untuk 

melooping setiap isi dari array yang berisi angka, yang akan dimasukan pada 

method displayCoord yang tidak boleh lebih dari int j yang merupakan jumlah isi 

array. Lalu memanggil dan menjalankan method displayCoord dengan 3 



parameter sebagai sumbu sisi x,y,z. Lalu delayMicrosecond(DLETTER) berfungsi 

memberi delay penyalaan lampu per koordinat. Method displaycoord  akan 

dijelaskan dibawah ini. 

void displayCoord(int x, int y, int z){ 

  cathode(z); 

  displayNum(y * LEDS_PER_ROW + x); 

} 

Didalam displayCoord , proses yang dilakukan adalah int z  dimasukan 

method cathode untuk melakukan statement high or low, pada sebelumnya  int z 

diisi dengan angka di dalam array. Jika z sama dengan int i yang dilooping maka 

cathodePins array ke – 2 menyala, begitu pula sebaliknya. cathodePins[] adalah 

tempat penyimpan pin Arduino untuk mengontrol katoda LED yang dijadikan satu 

array.  

void cathode(int z){ 

  for(int i = 0; i < LEDS_PER_ROW; i++){ 

    if(i == z){ 

digitalWrite(cathodePins[i], HIGH);} 

else{digitalWrite(cathodePins[i], LOW);} 

} } 

 Selanjutnya setelah mengolah cathode (z), dilakukan pengolahan data int y 

dikalikan dengan LED_PER_ROW  = 5, lalu ditambahkan dengan int x untuk 

membuat hasil angka yang akan dikonversi menjadi nilai bit pada displayNum 

yang bisa dilihat dibawah ini. 

void displayNum(int num){ 

  num = constrain(num, 0, 24); 

  for(int weight=1, pin=0; pin < DECODER_BITS; weight*=2, pin++) 

    digitalWrite(decoderPins[pin] ,(num & weight) >> pin); 



  delayMicroseconds(MICRO); 

} 

Selanjutnya dari hasil perkalian dan penjumlahan tersebut, dimasukan ke 

dalam parameter int num. Lalu angka diseleksi dengan constrain, jika angka 

diantara 0-24 pakai hasil angka tersebut. Lalu digitalWrite untuk mengirimkan 

sinyal ke pin Arduino yang mengontrol anoda LED. Selanjutnya dilakukan 

operasi Bitwise pada hasil angka num yang di AND kan dengan int weight yang 

dimulai dari angka (int weight dimulai dari angka 1 lalu dipangkatkan 2 dan 

dilooping hasilnya 1,2,4,8,16 ). Setelah mendapatkan hasilnya binary tersebut 

digeser dengan operasi >> pin ( >> x, x=2. Geser binary sebanyak 2 kali ke 

kanan) dan pin dimulai dari 0 lalu dilooping ditambahkan 1. Lalu diambil angka 

terakhir untuk melakukan statement 1 (HIGH) atau 0 (LOW) untuk mengirim 

sinyal ke pin-arduino-ic. Selanjutnya dari  sinyal 1 atau 0 tersebut diproses untuk 

melakukan logic IC sehingga bisa menyalakan kaki output IC yang ke-0 sampe 

yang ke-7. 

3.7 Flowchart 

 Pada subab ini menjelaskan proses cara kerja program dari aplikasi 

desktop ke arduino sehingga menampilkan huruf, angka, dan bidang datar. 

Flowchart ini terbagi menjadi 2 bagian dari sisi hardware (arduino) memproses 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.10 dan software (aplikasi desktop) yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.11 .  

 

 



3.7.1 Arduino 

 

 

Gambar 3. 10 Flowchart Arduino 

 Flowchart tersebut menggambarkan bagaimana arduino menerima perintah 

data dari laptop. Program dimulai dari proses inisialisasi port. Lalu program akan 

menunggu pengiriman perintah data dari laptop. Setelah data diterima maka LED 

menyala sesuai perintah data. 

 



3.7.2 Desktop 

Gambar 3. 11 Flowchart Aplikasi Desktop 

 Flowchart diatas menggambarkan proses aplikasi desktop mengirim data 

ke arduino. Aplikasi dimulai dengan menge-scan COM PORT usb Arduino yang 

tertancap pada PC atau laptop. Lalu pilih Arduino COM PORT dan tekan ok 

untuk mengirim data ke Arduino bahwa COM PORT sesuai dengan arduino COM 

PORT. Setelah tersambung, pilih mode tatanan LED yang ingin dinyalakan, lalu 

data langsung terkirim ke arduino untuk memerintahkan LED yang harus 

dinyalakan. 



3.7.3 Transfer data PC ke LED CUBE 

 Pada subab ini dijelaskan flowchart cara kerja proses data dikirim dari 

Aplikasi LED CUBE ke microcontroller. Yang bisa dilihat pada gambar 3.12. 

Gambar 3. 12 flowchart data transfer dari aplikasi ke LED CUBE 

3.8 Nilai Entrepreneurship 

 Subab ini menjelaskan sisi nilai entrepreneurship pada rancang bangun 

LED 3D sebagai media promosi. Yang dijabarkan melalui Business Model 

Canvas pada Gambar 3.13. 



 Gambar 3. 13 Business Model Canvas 

 Customer Segment – Niche market sebagai promosi yang menarik dan Mesh 

market untuk perusahaan yang membutuhkan promosi yang menarik. 

Value Prepositions –  Newness kami membuat bentuk promosi yang berbeda, 

Perfomance untuk meningkatkan penjualan, Design yang kami buat futuristik, 

Harga kami tergantung bentuk, Akses produk lebih mudah bawa kemana-mana. 

 Channels – Directkami langsung menjual produk, Indirect kami juga melayani 

penyewaan. Phase kami Awareness demo di pameran-pameran, Evaluation eye 

catching kepada para pembeli, Purchase secara cash, Delivery langsung ditempat.  

Customer Relationships – Kami berusaha agar dapat menjalin hubungan yang 

baik dengan pelanggan dengan cara, membentukcomunity yang membahas LED 

3D, dan transactional hanya sebatas jual beli saat itu 

Key Partners – Buyer Supplier relationship motive dengan optimization and 

economy kami supplier bahan baku. 



Key Activities – Aktivitas yang kami lakukan didalam bisnis kami adalah aktivitas 

produksi, produksi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan produk . 

Key Resources – Beberapa resource yang kami gunakan diantaranya : dari segi 

Fisik berupa infrastruktur berupa LED, packaging. Dari segi software berupa 

Coding Arduino. 

Cost Structures – Struktur biaya saya bagi menjadi 2 bagian yaitu Cost Driven 

yang meliputi harga bahan baku yang sewaktu-waktu berubah. Lalu fixed Cost 

meliputi Listrik, Internet, Programmer. 

Revenue Streams – Pendapatan kami berasal dari Asset Sale : Jual produk secara 

langsung, Lending dengan penyewaan produk untuk jangka waktu tertentu. Lalu 

Pricing mechanism adalah Price List dan Product Featured Dependent. 

Dengan dibuatnya tugas akhir ini yaitu berupa LED CUBE sebagai media 

promosi. Menurut opportunity creation cukup terbuka karena ini hal baru dan 

unik cocok sekali dengan mode saat ini yang haus akan hal-hal yang baru. LED 

disusun menjadi berbentuk kubus dan dapat menampilkan huruf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


