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ABSTRAK 

Penampil informasi di Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji saat ini masih 

menggunakan papan pengumuman yang bersifat manual. Informasi harus dicetak terlebih 

dahulu dan dipasangkan pada papan pengumuman untuk diinformasikan kepada mahasiswa. 

Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian informasi karena bersifat manual. 

Pada penelitian ini, akan dirancang penampil informasi elektronik otomatis berbasis Raspberry 

Pi. Informasi akan dikirim menggunakan jaringan telekomunikasi yang ditampilkan secara 

bergantian dalam bentuk slideshow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat sistem 

yang dibuat dapat menampilkan informasi menggunakan Raspberry Pi. Informasi yang 

ditampilkan berupa format gambar dan slideshow pada monitor dari jarak jauh. 

Kata kunci: Penampil Informasi, Raspberry Pi, Jaringan Telekomunikasi, Gambar. 

 

1. Latar Belakang 

Penampil informasi di dunia pendidikan 

khususnya di Fakultas Teknik Universitas 

Maritim Raja Ali Haji saat ini masih 

menggunakan papan pengumuman yang 

bersifat manual. Informasi tersebut harus 

dicetak terlebih dahulu dan dipasangkan pada 

papan pengumuman untuk di informasikan 

kepada mahasiswa. Hal ini mengakibatkan 

keterlambatan dalam penyampaian informasi 

tersebut karena masih di proses secara 

manual. 

Teknologi didunia semakin 

berkembang terutama pada bidang penampil 

informasi. Penampil informasi dapat 

ditampilkan menggunakan sistem elektronik 

seperti ditampilkan pada LCD monitor 

dengan mengirim informasi tersebut dengan 

menggunakan aplikasi dari jarak jauh. 

Penampil informasi yang menggunakan 

teknologi elektronik akan menjadikan 

informasi yang akan disampaikan lebih 

efektif dan efisien.  

Penampil informasi berbasis elektronik 

tersebut memiliki kelebihan yang sangat 
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banyak. Kelebihan tersebut seperti 

penyampaian informasi yang efektif dan 

efesien. Selain itu penampil informasi 

elektronik ini memudahkan pemberi 

informasi menyebar luaskan informasi tanpa 

harus mencetak informasi tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

tertarik merancang suatu penampil informasi 

elektronik/digital yang efektif dan efisien 

yang dapat diterapkan di dunia pendidikan. 

 

2. Landasan Teori 

a. Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah komputer mikro 

berukuran seperti kartu kredit yang 

dikembangkan oleh Raspberry Pi 

Foundation. Komputer single board ini 

dikembangkan dengan tujuan untuk 

mengajarkan dasar-dasar ilmu komputer dan 

pemrograman untuk siswa sekolah di seluruh 

dunia. Meskipun Mikrokontroler yang 

memiliki fisik seperti Arduino dimana lebih 

dikenal untuk proyek-proyek prototyping, 

tidak demikian dengan Raspberry Pi yang 

sangat berbeda dari Mikrokontroler 

kebanyakan, dan sebenarnya, lebih seperti 

komputer daripada Arduino. 

 
Gambar 1. Raspberry Pi 2 Model B 

Layaknya sebuah PC, Raspberry Pi 

juga membutuhkan Operating System (OS) 

yang dapat diinstal pada Micro SD card agar 

dapat digunakan. Pada umumnya OS yang 

digunakan pada Raspberry Pi merupakan 

variasi dari OS linux, salah satunya adalah 

Ubuntu mate. Penelitian ini menggunakan 

sistem operasi Ubuntu mate. 

 
Gambar 2. Desktop Ubuntu Mate 

b. Emulator 

Emulator lebih tepatnya program 

emulator adalah suatu program yang dibuat 

untuk menjalankan program tertentu. 

Program yang dijalankan pada program 

emulator biasanya berbeda platform, sebagai 

contoh program pada windows dijalankan di 

linux menggunakan wine sebagai program 

emulator. Emulator terdiri dari dua jenis 

yaitu: 

1. Single system atau dedicated emulator 

Single system atau dedicate emulator ini 

dibuat hanya untuk mengemulasi satu jenis 

sistem saja. Contoh dari single system atau 

dedicated emulator ini adalah dinamis yang 

hanya dapat mengemulasi IOS C7200. 

2. Multi system emulator 

Multi system emulator ini dibuat untuk 

mengemulasi beberapa jenis sistem sekaligus. 

Contoh dari multi system emulator adalah 

cedega yang dapat mengemulasi berbagai 

jenis game berbasis windows. 
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c. Dropbox 

Dropbox merupakan layanan penyedia 

data yang dapat digunakan secara bebas. 

Dropbox ini digunakan untuk menyimpan 

data-data atau berkas, dropbox juga memiliki 

backup dan dapat diakses dari perangkat 

mana pun. Dropbox memungkinkan 

pengguna untuk menyimpan data dan berbagi 

data yang dimilikinya dengan penggunanya. 

Gambar 3 merupakan gambar dari aplikasi 

dropbox. 

 
Gambar 3. Lambang Aplikasi Dropbox 

d. Eye of mate (EoM) imager viewer 

EoG Eye of mate (EoG) imager viewer 

adalah penampil gambar resmi untuk desktop 

environment (DE) mate yang bertujuan untuk 

menjadikannya sederhana, ringan dan mudah 

digunakan. Eye of mate juga dapat digunakan 

untuk melakukan tugas-tugas dasar seperti 

gambar flipping dan rotasi. Eye of mate 

memiliki sistem plugin yang fleksibel yang 

dapat digunakan untuk menambahkan fitur-

fitur canggih untuk EoM. Eye of mate dapat 

menangani gambar besar, zoom, dan gulir 

dengan penggunaan memori yang rendah. 

 
Gambar 4. Lambang EoM 

e. Konverter HDMI ke VGA 

Konverter HDMI ke VGA merupakan 

alat yang digunakan untuk mengubah 

masukan sinyal digital dari perangkat HDMI 

(seperti DVD, PS3, atau komputer tablet yang 

hanya memiliki port HDMI) menjadi 

keluaran sinyal analog VGA untuk 

disambungkan ke monitor. Pemakaian alat ini 

juga sangat mudah, tinggal pasangkan kabel 

HDMI dari perangkat HDMI ke bagian 

HDMI masukan dan kemudian sambungkan 

kabel VGA pada bagian keluaran ke monitor. 

f. Monitor 

Monitor adalah alat keluaran yang 

digunakan untuk menampilkan hasil 

pengolahan data berupa grafis. Monitor 

sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu 

monitor CRT (Cathode Ray Tube) dan LCD 

(Liquit Crystal Display). Monitor termasuk 

salah satu jenis perangkat lunak device. 

Tampilan di layar monitor dapat berupa data 

masukan ataupun informasi hasil pengolahan. 

Ukuran layar dan merk monitor dapat 

berbeda-beda seperti layaknya layar televisi. 

Layar monitor ada yang menggunakan layar 

cembung dan ada juga yang menggunakan 

layar datar (flat). 

 
Gambar 5. Monitor 

g. Modem GSM 

Modem GSM adalah jenis khusus dari 

modem yang menerima jaringan dan service 

dari kartu SIM, dan terhubung pada jaringan 

seluler layaknya ponsel. Ketika modem GSM 
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terhubung dengan komputer, ini 

memungkinkan komputer dapat 

berkomunikasi melalui jaringan seluler. 

Modem GSM sering digunakan untuk 

mendapatkan akses internet maupun 

mengirim dan menerima SMS. 

 
Gambar 6. Internal Modem 

 
Gambar 7. External Modem 

h. MicroSD 

MicroSD adalah kartu memori non-

volatile yang dikembangkan oleh SD Card 

Association yang digunakan dalam perangkat 

portable. Keluarga microSD yang lain terbagi 

menjadi SDSC yang kapasitas maksimum 

resminya sekitar 2 GB, meskipun beberapa 

ada yang sampai 4 GB. SDHC (High 

Capacity) memiliki kapasitas dari 4 GB 

sampai 32 GB dan SDXC (Extended 

Capacity) kapasitasnya di atas 32 GB hingga 

maksimum 2 TB. Beragam kapasitas 

seringkali membuat kebingungan karena 

masing-masing protokol komunikasi sedikit 

berbeda. MicroSD merupakan media 

penyimpanan utama dan juga tempat OS 

bernaung, Raspberry Pi menggunakan untuk 

MicroSD melakukan tempat penyimpanan 

OS. MicroSD digunakan untuk memory disk 

pada Rapsberry Pi. Disarankan berkapasitas 4 

GB kelas 4 atau kelas 10. Kapasitas MicroSD 

yang lebih besar tentu baik akan banyak 

menyimpan file didalamnya. 

 
Gambar 8. MicroSD 

3. Perancangan Sistem Kerja 

Perancangan sistem penampil informasi 

elektronik otomatis yang akan dirancang ini 

terdiri dari 3 bagian utama yaitu bagian input yang 

terdiri dari modem, bagian pengolah data yang 

terdiri dari Raspberry Pi, dan bagian output yang 

terdiri dari monitor serta perangkat penunjang 

pada penelitian ini adalah telepon seluler yang 

digunakan sebagai operator untuk memasukkan 

informasi-informasi yang ingin dikirimkan dan 

diwujudkan dalam bentuk diagram blok. 

 
Gambar 9. Blok Diagram Sistem 

Telepon 

Seluler 

Raspberry Pi 

Monitor 

Modem  
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Adapun perangkat yang akan 

digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Perangkat Penelitian 

No Nama Perangkat Jumlah 

1 Raspberry Pi 2 Model B 1 Buah 

2 LCD Monitor  1 Buah 

3 USB Modem  1 Buah 

4 Keyboard 1 Buah 

5 Mouse 1 Buah 

6 Konverter HDMI ke VGA 1 Buah 

7 MicroSD Card 1 Buah 

8 SIM Card 1 Buah 

9 Power Adapter 5V 2A 1 Buah 

 

Selain perangkat yang digunakan pada 

tabel 1, juga terdapat beberapa perangkat 

penunjang yang ditunjukkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Perangkat Penunjang 

No Nama Perangkat Jumlah 

1 Card Reader 1 

2 Blower  1 

3 Kabel Extention 1 

4 Kotak Raspberry Pi 1 

5 Obeng 1 

6 Baut  1 

 

Cara kerja dari perangkat penampil 

informasi elektronik otomatis dapat dilihat 

dari blok diagram sistem pada gambar 9. 

Telepon seluler sebagai operator yang 

berfungsi sebagai perangkat masukan yang 

akan mengirimkan informasi dalam format 

gambar. Informasi tersebut akan dikirimkan 

ke perangkat sistem informasi elektronik yang 

telah dirancang, informasi dari telepon seluler 

(operator) tersebut akan diterima oleh 

perangkat pengolah data melalui perangkat 

jaringan internet yaitu modem. Modem ini 

digunakan agar perangkat pengolah data 

dapat terhubung ke internet secara terus 

menerus. 

Telepon seluler (operator) ini 

merupakan perangkat masukan bagi 

perangkat penampil informasi elektronik. 

Pengiriman informasi dari telepon seluler 

(operator) menggunakan aplikasi dropbox 

dan penerimaan informasi pada perangkat 

pengolah data juga memiliki aplikasi di 

dalamnya. Sistem pengiriman dari telepon 

seluler ke pengolah data tersebut sudah di 

sinkronkan, tidak semua operator bisa 

mengirimkan informasi-informasi ke 

perangkat sistem informasi elektronik ini. 

Perangkat operator yang dapat mengirimkan 

informasi ke pengolahan data harus 

mensetting akun yang sudah dibuat oleh 

aplikasi sistem yang ada di perangkat 

pengolah data. Apabila telepon seluler 

operator akan mengirimkan informasi, 

informasi yang dikirimkan adalah informasi 

dalam format gambar, informasi tersebut akan 

masuk ke aplikasi perangkat penampil 

informasi elektronik pada Raspberry Pi 

melalui modem. Modem berfungsi sebagai 

perangkat jaringan pada Raspberry Pi. Akses 
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internet dibutuhkan agar Raspberry Pi dapat 

terhubung secara terus menerus. 

Informasi yang telah masuk ke aplikasi 

perangkat penampil informasi elektronik 

selanjutnya akan diolah, informasi yang 

sudah diolah oleh Raspberry Pi dan informasi 

diolah dalam bentuk digital dan akhirnya akan 

di tampilkan ke perangkat keluaran yaitu 

layar monitor. Kejadian ini akan terjadi secara 

terus menerus selama pengirim informasi 

mempunyai informasi baru. Catu daya pada 

perancangan ini berfungsi sebagai sumber 

energi listrik yang dibutuhkan oleh komponen 

utama pada perangkat Raspberry Pi. Catu 

daya yang digunakan oleh sistem ini langsung 

terhubung dengan stop kontak dari listrik 

PLN. 

 
Gambar 10. Instalasi Perangkat Keras Sistem 

4. Implementasi Dan Analisis 

Pengujian Sistem 

a. Implementasi Sistem 

1. Konfigurasi monitor 

Pangaturan ini dilakukan untuk 

mengubah port HDMI ke Port VGA 

menggunakan kabel konverter HDMI ke 

VGA agar dapat mendukung ke layar monitor 

yang hanya memiliki port input VGA. Proses 

konfigurasi dilakukan dengan memasang 

memori yang berisi sistem operasi ke dalam 

komputer atau laptop kemudian buka file 

config.txt menggunakan wordpad atau text 

editor. Hal ini dilakukan agar perangkat dapat 

terhubung ke semua jenis monitor. 

 
Gambar 11. File Config.txt 

Proses selanjutnya pilih baris yang 

berisi # hdmi_force_hotplug = 1, hapus atau 

hilangkan pada bagian tanda pagar (#) pada 

commend line, kemudian simpan kembali file 

tersebut. Hal ini dilakukan apabila layar 
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monitor tidak dapat menampilkan layar 

desktop ubuntu OS. 

2. Konfigurasi USB modem 

Konfigurasi USB modem dilakukan 

bertujuan agar perangkat dapat terhubung ke 

jaringan internet. Berikut ini adalah proses 

konfigursi USB modem: 

a. Hubungkan USB modem ke port USB 

di Raspberry Pi, maka akan muncul  

New Mobile Broadband (GSM) 

Connection pada menu network. 

b. Klik pada bagian New Mobile 

Broadband (GSM) Connection, maka 

akan muncul jendela pengaturan 

modem. 

 
Gambar 12. Jendela Pengaturan Modem 

c. Pada Choose Your Provider’s Country 

or Region pilih Negara dari penyedia 

jasa internet yang digunakan. 

 
Gambar 13. Pemilihan Negara Penyedia 

Jasa Internet 

d. Pada Choose Your Provider, pilih 

penyedia jasa internet sesuai kartu sim 

yang dipasang kedalam USB modem. 

 
Gambar 14. Pemilihan Provider  

e. Pada Choose Your Billing Plan, pilih 

default atau GPRS  pada Select your 

plan. 

 
Gambar 15. Pemilihan Jenis Layanan dari 

Provider 

f. Pada bagian terakhir akan menampilkan 

data-data koneksi dial up, kemudian 

klik apply. 

 
Gambar 16. Data Koneksi Dial Up 

3. Pengaktifan dropbox 

Setelah proses instalasi dropbox selesai, 

maka penelitian dilanjutkan dengan membuat 

akun dropbox. Pembuatan akun dropbox 

membutuhkan email untuk bisa membuat 

akun dropbox, jadi pada proses ini peneliti 

membuat akun email terlebih dahulu. 
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Gambar 17. Pembuatan Akun Email 

Setelah selesai pembuatan akun email, 

penelitian dilanjutkan dengan membuat akun 

dropbox dan mengatur tempat penyimpanan 

file. Pembuatan akun dropbox dilakukan di 

website www.dropbox.com 

 
Gambar 18. Pembuatan Akun Dropbox 

Setelah pembuatan akun selesai, 

penelitian dilanjutkan dengan membuka 

aplikasi dropbox di perangkat dan login ke 

dropbox. Akun email yang sudah dibuat 

adalah techtroumrah@gmail.com dan 

passwordnya teknik123. 

 
Gambar 19. Login Dropbox 

Setelah login selesai maka akan tampil 

jendela untuk mengatur folder 

penyimpanan data yang dikirim. 

 
Gambar 20. Pengaturan Folder Dropbox 

b. Pengujian Sistem 

1. Pengujian telepon seluler 

Pengiriman informasi dilakukan 

menggunakan telepon seluler yang telah 

terinstall aplikasi dropbox. Telepon seluler 

tersebut digunakan sebagai operator yang 

akan mengirimkan informasi ke perangkat 

sistem informasi elektronik. Telepon seluler 

ini menggunakan minimal smartphone 

dengan jaringan seluler minimal 2G. 

techtroumrah@gmail.com 

teknik123 

Home/pi/picture/dropbox 

http://www.dropbox.com/
mailto:techtroumrah@gmail.com
mailto:techtroumrah@gmail.com
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Tampilan telepon seluler yang akan dikirim 

dapat dilihat pada gambar 21. 

 
Gambar 21. Tampilan Pengambilan Gambar 

Hasil gambar atau foto yang sudah 

difoto seperti pada gambar 21 selanjutnya 

akan diunggah atau dikirim keperangkat 

penampil informasi elektronik dengan cara 

membuka aplikasi dropbox, kemudian klik 

tanda plus (+) yang ada dipojok kanan bawah 

layar ponsel, kemudian pilih unggah foto 

selanjutnya pilih foto yang sudah difoto 

tadinya. Sebelum gambar atau foto di 

kirimkan, telepon seluler (operator) terlebih 

dahulu masuk akun penampil informasi 

elektronik yang telah di buat. Jika telepon 

seluler (operator) tidak mengetahui akun 

penampil informasi elektronik maka telepon 

seluler (operator) tidak dapat mengirimkan 

informasi yang ingin disampaikan. Gambar 

22 merupakan proses pengiriman gambar di 

aplikasi dropbox telepon seluler. 

 
Gambar 22. Proses Pengiriman Informasi di 

Dropbox Telepon Seluler 

Proses pengiriman informasi dengan 

menggunakan aplikasi yang ada di perangkat 

sistem, pengujiannya dilakukan dengan 

melakukan pengiriman berupa format gambar 

atau foto dengan jumlah delapan buah 

gambar, seperti terlihat pada gambar 22. 

Gambar atau foto yang telah diambil dari 

aplikasi telepon seluler akan masuk ke 

aplikasi perangkat penampil informasi 

elektronik yang terdapat pada Raspberry Pi. 

2. Pengujian koneksi internet 

Koneksi internet pada perancangan ini 

adalah perangkat modem. Koneksi internet 

pada perancangan ini menggunakan modem 

USB. Modem USB ini masuk ke salah satu 

port USB yang ada pada Raspberry Pi. 

Modem USB ini dapat diletakkan di port 

mana saja. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah perangkat terkoneksi ke 

jaringan internet atau tidak. Proses pengujian 

dilakukan dengan membuka terminal 

emulator kemudian tulis perintah $ ping 

google.com, maka dari jendela terminal inilah 
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yang akan terlihat apakah perangkat kita 

sudah terkoneksi ke internet atau belum. Pada 

gambar 23 merupakan pengujian perangkat 

asli yang terhubung pada salah satu port USB 

Raspberry Pi dan pada gambar 24 merupakan 

hasil pengujian koneksi internet. 

 
 Gambar 23. Pengujian Modem pada 

Raspberry Pi 

 
Gambar 24. Pengujian Koneksi Internet 

Pengujian pada gambar 24 menandakan 

bahwa perangkat penampil informasi 

elektronik sudah terkoneksi ke internet yang 

dapat dilihat pada layar monitor. Berdasarkan 

hasil pengujian, paket data yang di kirimkan 

adalah 296 – 1180 ms. Semakin besar waktu 

pengiriman paket data, maka semakin lambat 

koneksi internet perangkat dan semakin kecil 

waktu pengiriman paket data, maka semakin 

cepat atau stabil koneksi internet pada 

perangkat. Tabel 3 merupakan pengujian 

lamanya waktu pengiriman informasi dari 

telepon seluler ke perangkat. 

 

Tabel 3. Pengujian Pengiriman Informasi   

No 
Jumlah 

Informasi 

Kapasitas 

Data 

Informasi 

Koneksi 

Internet Waktu 

1 1 4.27 Mb 192-758 ms 53 s 

2 2 8.6 Mb 107-3616 ms 1:53 s 

3 3 13.5 Mb 103-150 ms 1:57 s 

4 4 17.1 Mb 103-109 ms 1:46 s 

5 5 23.7 Mb 94.6-142 ms 2:38 s 

 

Tabel 3 merupakan hasil pengujian 

pengiriman data informasi, proses pengujian 

dilakukan dengan mengirim data informasi 

berupa gambar atau foto dengan jumlah dan 

ukuran yang berbeda–beda. Berdasarkan hasil 

pengujian kecepatan data informasi yang 

diterima oleh perangkat dipengaruhi dari 

kecepatan koneksi internet. Waktu terlama 

penerimaan informasi oleh perangkat terjadi 

pada pengujian yang ke lima yaitu 

membutuhkan waktu 2 menit 38 detik. Hal 

tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah 

informasi yang dikirim pada waktu yang 

bersamaan dan kapasitas data informasi yang 

besar. 

3. Pengujian Raspberry Pi 

Raspberry Pi merupakan perangkat 

yang digunakan untuk mengolah data 

informasi yang dikirimkan, untuk mengetahui 

apakah sistem dapat bekerja dengan baik atau 

tidak, maka diperlukan pengujian terhadap 

perangkat pengolah data tersebut. Hal yang 

dilakukan dalam pengujian adalah dengan 

memasukkan memori yang telah terinstall 

sistem operasi (OS) ke dalam slot memori 

yang ada pada Raspberry Pi. Kemudian 

Rasberry Pi diaktifkan (Power ON), dengan 



 

Teknik Elektro UMRAH - 2017 | 11  
 

memberikan tegangan listrik dari power 

adapter. Aktifnya Raspberry Pi ditandai 

dengan berkedipnya (blinking) lampu 

indikator disertai dengan hidupnya layar 

monitor yang menampilkan lambang 

Raspberry Pi seperti ditunjukkan pada 

gambar 25. 

 

Gambar 25. Pengujian Raspberry Pi Aktif 

Informasi yang dikirimkan oleh telepon 

seluler (operator) akan masuk melalui 

modem. Modem tersebut masuk dalam salah 

satu port USB Raspberry Pi. Raspberry Pi 

terdapat aplikasi dropbox yang sudah 

terinstall didalamnya, aplikasi dropbox 

tersebut berfungsi untuk mengkonversikan 

informasi dalam bentuk format gambar. 

Bentuk format gambar yang akan ditampilkan 

seperti JPEG, JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP, 

ICO, PCX, PNM, TGA, WBMP, dan SVG. 

Informasi yang sudah dikirimkan oleh telepon 

seluler (operator) akan masuk di tempat 

penyimpanan yang telah diatur sebelumnya 

yaitu di folder dropbox yang terdapat pada 

Raspberry Pi tersebut. Lokasi penyimpanan 

aplikasi dropbox dapat dilihat dengan 

membuka folder home/pi/picture/dropbox 

seperti yang terlihat pada gambar 26. 

 
Gambar 26. Lokasi Folder Dropbox 

Informasi yang sudah masuk dalam 

dropbox tadi akan tampil gambar sesuai 

dengan gambar yang dikirimkan oleh telepon 

seluler (operator). Tampilan informasi dalam 

bentuk format gambar atau foto yang 

tersimpan di dalam aplikasi dropbox dapat 

dilihat pada monitor seperti pada gambar 27. 

 
Gambar 27. Data Informasi Dalam Folder 

Dropbox 

4. Pengujian monitor 

Penelitian ini menggunakan monitor 

jenis VGA ukuran 15 inch dengan resolusi 

1024x768. Informasi yang telah dikirim oleh 

telepon seluler (operator) akan ditampilkan 

pada monitor dari Raspberry Pi dengan 

menggunakan port HDMI terlebih dahulu 

dikoversikan menggunakan konverter HDMI 
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ke VGA, setelah itu informasi dapat tampil di 

monitor. Gambar 28 adalah gambar dari 

monitor yang digunakan pada penelitian ini 

dan pada gambar 28 merupakan perangkat 

asli yang menghubungkan antara perangkat 

sistem elektronik ke monitor.  

 
Gambar 28. Monitor 

 
Gambar 29. Alir Perangkat Sistem 

Menuju Monitor 

Fungsi monitor pada penelitian ini 

adalah sebagai alat keluaran data informasi 

berbentuk gambar atau foto, setelah itu 

menampilkan informasi ke monitor. 

Pengujian monitor dapat juga diuji dengan 

mengatur lama waktu tayang untuk setiap 

data informasi dalam bentuk format gambar, 

kemudian dilanjutkan dengan mencoba 

menampilkan data informasi dalam bentuk 

format gambar ke monitor secara slideshow 

dan diamati apakah semua informasi dapat 

ditampilkan secara keseluruhan. Gambar 30 

adalah pengaturan lama waktu tayang. 

 
Gambar 30. Pengaturan Lama Waktu 

Tayang 

Pengaturan lama waktu tayang ini dapat 

di lihat pada monitor. Pengaturan lama waktu 

tayang dalam penelitian ini menggunakan 

aplikasi EOM (Eye of Mate), aplikasi tersebut 

terlebih dahulu di install di terminal dengan 

memasukkan perintah $ sudo apt-get install 

eom. Setelah proses instalasi selesai maka 

perangkat lunak EoM akan muncul di layar 

desktop dan dapat berjalan sesuai dengan 

yang diinginkan. Pada gambar 31 merupakan 

hasil tampilan informasi dalam bentuk format 

gambar di monitor yang telah dikirim oleh 

operator. 

 
Gambar 31. Hasil Tampilan Informasi pada 

Monitor 

Pengujian pada gambar 31 telah 

membuktikan bahwa data informasi dalam 
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bentuk gambar yang telah dikirimkan oleh 

telepon seluler (operator) dapat diterima oleh 

dropbox yang ada di perangkat sistem 

informasi elektronik melalui jaringan internet 

dan tampilkan pada layar monitor yang 

terlebih dahulu dikonversikan oleh alat 

pengubah port yaitu port HDMI ke VGA. 

c. Analisis 

Pada penelitian ini dapat merancang 

suatu penampil informasi elektronik otomatis 

berbasis Raspberry Pi. Informasi dapat 

dikirimkan dari jarak yang jauh ke papan 

informasi yang akan ditampilkan ke layar 

monitor. Informasi dikirimkan menggunakan 

telepon seluler jenis smartphone dengan 

aplikasi dropbox dan jaringan telepon seluler 

2G. Telepon seluler tersebut berfungsi 

sebagai operator yang akan mengirimkan 

informasi berbentuk gambar atau foto. Format 

gambar atau foto yang dapat digunakan 

diantaranya JPEG, JPG, PNG, GIF, TIFF, 

BMP, ICO, PCX, PNM, TGA, WBMP, dan 

SVG dengan kapasitas maksimal pengiriman 

data 2 GB. Telepon seluler (operator) dapat 

mengatur banyaknya informasi yang akan 

ditampilkan pada layar monitor. Operator 

dapat menghapus informasi-informasi lama 

yang tidak dibutuhkan. 

Modem dalam penelitian ini digunakan 

sebagai jaringan internet untuk Raspberry Pi. 

Modem ini digunakan pada jaringan 2G 

maupun 3G secara otomatis. Pada 

implementasinya jaringan modem tersebut 

tergantung pada lokasi monitor. Semakin kuat 

sinyal jaringan yang diterima pada modem, 

maka informasi yang dikirim semakin cepat. 

Sinyal berisikan informasi yang diterima oleh 

modem selanjutnya diteruskan ke Raspberry 

Pi. 

Pada sistem ini Raspberry Pi berfungsi 

sebagai pengolah data, informasi yang 

diterima oleh modem diteruskan ke Raspberry 

Pi. Pada Raspberry Pi inilah sinyal informasi 

yang diterima akan diolah. Raspberry Pi 

terdapat aplikasi dropbox yang telah diinstall. 

Informasi yang diterima modem akan masuk 

ke dropbox pada perangkat penampil ini, 

informasi yang telah diterima oleh perangkat 

penampil informasi dapat dilihat didalam 

aplikasi dropbox yang ada didalam Raspberry 

Pi. Kapasitas maksimal penyimpanan pada 

aplikasi dropbox ini adalah 2 GB, jika 

informasi sudah mencapai 2 GB otomatis 

informasi yang akan dikirimkan tidak akan 

masuk kefolder dropbox tersebut. Informasi 

yang sudah diolah akan diteruskan ke 

monitor. 

Monitor pada perangkat ini digunakan 

sebagai perangkat keluaran yang 

menampilkan informasi yang dikirim oleh 

operator melalui telepon seluler dari jarak 

jauh. Monitor terhubung dengan Raspberry Pi 

menggunakan konverter HDMI ke VGA, 

karena monitor pada penelitian ini 

menggunakan port VGA. Informasi yang 

ditampilkan pada monitor dapat diatur lama 

tayangnya sesuai keinginan pengguna. Pada 

perangkat ini lama tayang informasi 
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ditetapkan selama 12 detik. Informasi yang 

sudah diterima oleh perangkat penampil 

informasi elektronik akan ditampilkan secara 

bergantian dan berulang dalam bentuk 

slideshow pada layar monitor. Perangkat 

sistem akan mengulangi semua informasi 

yang diterimanya. 

 

d. Penutup 

a. Kesimpulan 

1. Penampil informasi elektronik otomatis 

dapat dirancang berbasis Raspberry Pi 

2 model B dengan sistem operasi 

ubuntu mate. Pengiriman informasi atau 

pengumuman dapat dikirimkan dari 

jarak jauh dengan menggunakan 

smartphone sebagai operator, modem 

sebagai jaringan internet pada 

Raspberry Pi dan monitor sebagai 

media penerima dan menayangkan 

informasi.  

2. Sistem monitor dapat menampilkan 

gambar yang dikirim oleh operator 

melalui smartphone atau telepon seluler 

dengan menggunakan aplikasi dropbox 

yang di install pada perangkat pengolah 

data sistem ini yaitu Raspberry Pi. 

Informasi yang diterima dan masuk ke 

dalam Raspberry Pi diterima terlebih 

dahulu oleh modem dan informasi-

informasi yang ada dapat di hapus pada 

folder dropbox. 

3. Lama waktu yang dibutuhkan agar data 

informasi dapat diterima oleh perangkat 

tergantung kapasitas data yang akan 

dikirim dan kecepatan koneksi internet 

pada jaringan yang digunakan.  

4. Perangkat dapat menerima semua jenis 

format gambar seperti JPEG, JPG, 

PNG, GIF, TIFF, BMP, ICO, PCX, 

PNM, TGA, WBMP, dan SVG. 

5. Lama waktu tayang informasi dapat 

diatur sesuai keinginan, dan informasi 

tersebut ditayangkan pada layar 

monitor secara bergantian dan berulang. 

6. Informasi-informasi yang ada di 

perangkat pada sistem ini dapat diatur 

jumlahnya. Informasi dapat dihapus 

pada telepon seluler (operator) atau 

aplikasi dropbox yang ada di perangkat 

sistem (Raspberry Pi). 

7. Semakin banyak informasi pada 

aplikasi maka semakin lama waktu 

urutan untuk satu informasi akan di 

tayangkan. 

b. Saran 

1. Perangkat hanya dapat menampilkan 

format gambar saja dan disarankan 

dapat menampilkan semua jenis 

informasi baik itu berbentuk teks, video 

maupun suara agar lebih baik. 

2. Perangkat masih beroperasi terus 

menerus selama 24 jam proses tersebut 

membuat pemborosan sumber listrik, 

disarankan perangkat dapat melakukan 

switch on dan switch of  secara otomatis 

apabila tidak ada informasi yang akan 

ditampilkan atau tidak ada user (yang 
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membutuhakan informasi) dan secara 

otomatis perangkat dapat beroperasi 

pada jam kerja saja. 

3. Proses penelitian perangkat penampil 

informasi elektronik masih 

menggunakan media pengirim dropbox, 

disarankan agar menggunakan jenis 

aplikasi lain yang dapat menampilkan 

tampilan berbentuk video, teks maupun 

suara. 
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