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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya tentang metode 

penghematan energi pada lampu dan keamanan pada rumah cerdas yang berhasil 

penulis rangkum : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Keyza Novianti, Chairisni Lubis, dan 

Tony dengan judul “Perancangan Prototipe Sistem Penerangan 

Otomatis Ruangan Berjendela Berdasarkan Intensitas Cahaya” 

Penelitian tersebut membahas tentang intensitas cahaya yang masuk 

ke dalam ruangan ketika terdapat manusia menggunakan sensor 

passive infrared dan sensor cahaya. Sistem akan berkerja berdasarkan 

masukan dari sensor passive infrared ketika mendeteksi keberadaan 

manusia. Ketika sensor passive infrared mendeteksi manusia, maka 

sistem akan menerima value yang dihasilkan oleh sensor cahaya untuk 

mengatur arus listrik pada lampu dan menggerakan tirai jendela rumah 

menggunakan motor servo. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah penghematan energi berupa on/off secara otomatis 

dengan menambahkan mode keamanan pada rumah berbasis 

mikrokontroler ATMega328 pada papan arduino. Sensor yang 

digunakan sebagai dasar on dan off adalah sensor passive infrared dan 

sensor cahaya, sensor passive infrared digunakan untuk mendeteksi 

manusia yang digabungkan dengan input dari sensor cahaya. 

Kemudian penulis juga menambahkan fitur keamanan anti pencurian 

pada prabotan rumah tangga yang langsung bisa dimonitoring melalui 

website. 

b. Skripsi yang disusun oleh Galoeh Otomo, Wildian jurusan Fisika, 

FMIPA, Universitas Andalas yang berjudul “Sistem Kontrol 
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Penyalaan Lampu Ruang Berdasarkan Pendeteksian Ada Tidaknya 

Orang Dalam Ruangan”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang 

penggunaan sensor passive infrared dalam menyalakan lampu secara 

otomatis berdasarkan ada tidaknya manusia dalam ruangan 

menggunakan sudut-sudut tertentu dan menguji sudut-sudut mana saja 

yang membuat sensor passive infrared tidak merespon keberadaan 

manusia. Dalam penelitian tersebut didapat bahwa sensor passive 

infrared tidak merespon gerakan manusia di sudut 40o dan sudut -40o. 

Sistem tersebut lebih dikhususkan pada kemampuan sensor passive 

infrared dalam mendeteksi keberadaan manusia. 

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian yang akan 

penulis lakukan berfokus kepada keadaan lampu dan otomatisasi. 

Penulis juga menambahkan sensor cahaya sebagai acuan sistem dalam 

menentukan output kondisi lampu yang akan dieksekusi. Selain itu 

penulis juga menambahkan sistem keamanan pada rumah dan sistem 

ini dapat dimonitoring melalui smartphone ataupun komputer desktop. 

c. Penelitian dalam jurnal Teknik Informatika yang disusun oleh Denis 

Tri Priyono yang berjudul “Perancangan Sistem Deteksi Gerak 

Dengan Sinar Laser Menggunakan Mikrokontroler ATMEGA 8 Pada 

Laboratorium Komputer Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan PGRI Pacitan”. Penelitian tersebut melakukan 

pendeteksian maling menggunakan sinar laser dan sensor cahaya 

photodioda. Sensor photodioda memiliki cara kerja hampir sama 

dengan sensor cahaya light dependent resistor atau LDR. Namun cara 

kerja sistem tersebut adalah ketika sinar laser yang menuju ke sensor 

cahaya photodioda terputus maka mikrokontroler akan memberi 

perintah untuk menghidupkan alarm atau buzzer. Sensor photodioda 

hanya dijadikan receiver yang berfungsi jika sinar laser yang menuju 

ke sensor photodioda diputus oleh suatu benda. 
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Penelitian yang penulis buat tidak menggunakan sensor photodioda 

dan sinar laser, penulis menggunakan sensor passive infrared untuk 

mendeteksi gerakan dalam ruangan sebagai input untuk 

memperintahkan mikrokontroler menghidupkan buzzer atau alarm dan 

mengirim pemberitahuan ke website jika sensor bernilai high. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Lampu 

Lampu merupakan cahaya buatan. Dari definisi singkat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa lampu adalah pengganti sumber cahaya yang apabila siang 

hari dilakukan oleh cahaya alami yaitu matahari. Penggunaan lampu pada 

umumnya digunakan pada satu kondisi dimana suatu tempat kekurangan cahaya 

atau cahaya yang masuk pada suatu tempat kurang. Penggunaan lampu sudah 

menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, semua orang membutuhkan lampu 

untuk membantu mereka melakukan aktifitas sehari-hari. 

2.2.2 Otomatisasi 

Otomatisasi adalah penggunaan peralatan mekanik dan atau elektronik 

yang menggantikan peranan manusia (Herjanto, 2008). Tujuan dari otomatisasi 

adalah untuk mengurangi peran manusia dalam melakukan kendali manual pada 

sebuah peralatan elektronik. Otomatisasi itu sendiri digunakan dalam melakukan 

pekerjaan yang monoton berulang-ulang bahkan berbahaya. Namun pada 

kenyataannya penggunaan otomatisasi dan manual tidak dapat dipisahkan, karena 

ada saatnya otomatisasi tidak dapat melakukan pekerjaan yang hanya bisa 

diperankan oleh manual. Oleh karena itu peneliti menggabungkan sistem kendali 

otomatis dan manual secara berdampingan yang apabila sistem otomatis tidak 

dapat melakukan pekerjaannya maka sistem manual yang akan menyelesaikan 

permasalahaan tersebut. 
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2.2.3 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah suatu terobosan dari teknologi mikroprosesor, 

seperti halnya mikroprosesor yang berfungsi sebagai otak komputer PC kita 

(Makodian dan Wardhana, 2010). Mikrokontroler terdiri dari sebuah CPU 

(Central Processing Unit), memory, dan input output pada papan sirkuit serta 

mempunyai komponen-komponen pendukung seperti analog-to-digital converter 

(ADC) yang sudah terintegrasi didalamnya. Mikrokontroler adalah sebuah sistem 

komputer yang dibangun pada sebuah keping (chip) tunggal (Malik dan Juwana, 

2009). Chip tersebut diprogram melalui komputer dengan menggunakan serial 

port atau usb. Program yang dapat dijalankan oleh mikrokontroler pun merupukan 

program yang sederhana untuk keperluan spesifik. 

2.2.4 Arduino Uno 

Dalam bukunya “Beginning Arduino” dijelaskan Arduino adalah sebuah 

papan microcontroller dan dengan sebuah aplikasi untuk pemrogramannya 

Invalid source specified.. Dalam website arduino.cc juga dijelaskan bahwa 

arduino adalah elektronik prototipe open-source yang flexible dengan hardware 

dan software yang mudah digunakan. Arduino berkerja dengan cara menerima 

input dari berbagai macam sensor dan menghasilkan berbagai macam output 

seperti mengendalikan peralatan elektronik, contohnya adalah Lampu, TV, Servo, 

Robot, dan masih banyak lagi. Arduino Uno pada gambar 2.1 berbasiskan pada 

mikrokontroler Atmega328 yang terdiri dari 6 analog input, 14 digital 

input/output,  power supply,  USB plug, dan tombol reset. 
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Gambar 2.1 Arduino Uno 

Untuk keperluan upload program, arduino menggunakan port USB yang 

dikoneksikan langsung ke komputer, komputer itu sendiri harus mempunyai 

software IDE seperti pada gambar 2.2 milik arduino untuk keperluan komuniasi 

dengan board arduino yang telah terkoneksi ke komputer. Software IDE arduino 

bersifat multiplatform yang berati software tersebut dapat dijalankan diberbagai 

macam Operation System seperti windows, mac, dan linux. Bahasa pemrogram 

yang digunakan untuk memprogram arduino adalah bahasa C dan format program 

bernama sketch. 

 
Gambar 2.2 Software IDE Arduino 

Setelah program di upload, sumber tegangan arduino dapat diubah melalui 

power supply yang terdapat dipapan board arduino. 
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2.2.5 Sensor PIR (Passive Infrared Receiver) 

PIR (Passive Infrared Receiver) merupakan sebuah sensor berbasiskan 

infrared (Lestari, J., Gata, G., 2011). Benda yang bisa dideteksi oleh sensor pir 

biasanya adalah tubuh manusia. Sensor PIR adalah sensor yang bertipe output 

digital oleh karena itu sensor PIR hanya mengenali logika 1 yang berati high dan 

0 yang berati low, sensor akan berlogika high jika mendeteksi gerakan dan 

berlogika low jika tidak mendeteksi adanya gerakan. Sensor PIR mempunyai 

bagian-bagian yang sesuai dengan perannya masing-masing yaitu IR Filter, 

Pyroelectric sensor, amplifier, comparator, dan Fresnel lensyang dapat dilihat 

pada gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Bagian-bagian sensor PIR 

Sensor PIR berkerja dengan cara menangkap energi panas yang didapat 

oleh pancaran inframerah passive pada setiap benda dengan suhu di atas nol 

derajat celcius. Pancaran inframerah tersebut ditangkap oleh sensor pyroelectric 

yang terdiri dari nitrida, caesium nitrat, dan litium tantalate sehingga 

menghasilkan arus listrik. 

IR filter pada sensor berfungsi sebagai penyaring panjang gelombang 

inframerah passive sehingga menjadikan sensor PIR bereaksi hanya pada tubuh 

manusia yang mempunyai panjang gelombang passive inframerah 9 sampai 10 
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mikrometer sedangkan IR filter mampu menyaring panjang gelombang 

inframerah antara 8 sampai 14 mikrometer. 

Oleh karena itu ketika seorang berjalan melalui sensor, sensor akan 

menangkap pancaran inframerah passive dan membuat pyroelectric menghasilkan 

arus listrik sebab adanya panas yang dihasilkan oleh benda tersebut, kemudian 

amplifier menguatkan arus dan dibandingkan dengan comparator sehingga 

menghasilkan output. 

 
Gambar 2.4 Sensor PIR 

Sensor PIR seperti pada gambar 2.4 mempunyai 3 kaki yang terdiri dari 

ground (gnd), output, dan vcc untuk menyuplai tegangan dan biasanya sensor PIR 

disuplay dengan tegangan sebesar 5 volt. Sensor pir dapat mendeteksi gerakan 

maksimal hanya +/- 10 meter dan minimal +/- 30 cm yang dapat diatur sendiri 

sesuai kebutuhan. 

2.2.6 Sensor LDR (Light Dependent Resistor) 

Light Dependent Resistor (LDR) adalah resistor yang nilai hambatannya 

berubah-ubah karena pengaruh intensitas cahaya yang mengenainya (Winarno dan 

Arifianto, 2011). Nilai tahan sensor LDR ini tergantung dari seberapa banyak 

cahaya yang diterima oleh sensor LDR, semakin kecil cahaya yang diterima maka 

semakin besar nilai tahannya, dan sebaliknya semakin besar cahaya yang diterima 

maka semakin kecil nilai tahannya. Sensor LDR adalah sensor dengan tipe output 

analog, oleh karena itu sensor LDR mengandalkan value dari besar kecilnya 

cahaya yang diterima oleh sensor LDR. Apabila cahaya yang diterima besar maka 

nilai tahannya akan mengecil maka nilai ADC yang dihasilkan oleh sensor LDR 

akan terus bertambah besar, sebaliknya apabila cahaya yang diterima kecil maka 
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nilai tahannya akan membesar maka nilai ADC yang dihasilkan oleh sensor LDR 

akan terus bertambah kecil. LDR terbuat dari cadmium sulfida yang merupakan 

bahan semi-konduktor, ketika cahaya mengenai cadmium sulfida energi proton 

akan diserap dan menghasilkan hambatan yang terus berkurang. 

 
Gambar 2.5 Bagian sensor LDR 

Sensor LDR seperti pada gambar 2.5 mempunyai 2 kaki yang terdiri dari 

ground (gnd), dan output yang berjenis analog. 

2.2.7 Relay 

Relay adalah suatu komponen yang digunakan sebagai saklar 

penghubung/pemutus untuk arus beban yang cukup besar, dikontrol oleh sinyal 

listrik dengan arus yang kecil (Saftari, 2006 ). Relay menggunakan gaya 

elektromagnetik untuk membuka dan menutup kontak saklarnya. Kontaktor akan 

tertutup (on) atau terbuka (off) karena efek induksi magnet yang dihasilkan 

kumparan (induktor) ketika dialiri arus listrik. Berbeda dengan saklar manual 

yang pergerakan kontaktornya dilakukan secara manual tanpa perlu arus listrik. 

Relay pada dasarnya adalah saklar yang pengendaliannya dilakukan oleh 

arus listrik yang masuk. Di dalam relay terdapat 4 komponen yaitu koil, amatur, 

pegas, dan kontak dapat dilihat pada gambar 2.6. Koil atau lilitan kawat sebagai 

pengaman arus AC dari listrik PLN. Amatur sebagai tuas logam yang bisa naik 

turun. Tuas akan turun jika tetarik oleh magnet sementara dan akan kembali naik 

jika sifat kemagnetannya telah hilang. Pegas berfungsi sebagai penarik tuas. 

Ketika sifat kemagnetan dari koil hilang maka pegas akan menarik tuas keatas. 

Sedangkan kontak terbagi menjadi dua, yaitu kontak normal tertutup (normally 

closed/NC) dan normal terbuka (normally open/NO). Normally closed adalah 
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keadaan dimana kontak yang tidak dialiri arus listrik. Sedangkan normally open 

adalah keadaan dimana kontak dalam keadaan terbuka saat tidak dialiri arus 

listrik. 

 
 

Gambar 2.6 Bagian-bagian dari Relay 

Relay berkerja sesuai dengan aliran listrik yang masuk, ketika koil atau 

lilitan kawat pada inti besi dialiri arus listrik, tuas atau amatur akan tertarik karena 

adanya gaya magnet yang terjadi pada koil sehingga kontak saklar akan menutup. 

Ketika sifat kemagnetan dari koil hilang atau saat tidak dialiri listrik maka pegas 

akan menarik tuas atau amatur untuk kembali pada posisi semula. 

 

 

 

 

 

 

 

 


