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BAB III 

METODOLOGI 

 

Pengerjaan sistem otomatisasi ini bertujuan untuk melakukan 

penghematan energi listrik rumah tangga khususnya daerah perkotaan untuk 

mengatasi kelalaian yang sering terjadi di masyarakat dengan sistem kendali jarak 

jauh. Penelitian ini dibagi menjadi empat tahap antara lain analisa kebutuhan, 

perancangan, implementasi, pengujian dan analisis sistem. 

Pada sistem ini terdapat 3 mode sistem kendali, diantaranya adalah sistem 

kendali otomatis, sistem kendali manual, dan sistem kendali keamanan untuk 

monitoring rumah jarak jauh. Mode otomatis berkerja berdasarkan sensor 

pendeteksi gerak PIR dan sensor cahaya LDR yang nantinya semua hasil input 

dari sensor-sensor ini akan diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan lampu 

hidup atau mati. Mode manual berkerja secara manual yang pengendaliannya 

dilakukan melalui WEB, apabila pengguna sedang tidak ingin menggunakan 

mode otomatis, pengguna dapat mengubah modenya ke mode manual. Sedangkan 

sistem kendali keamanan berkerja berdasarkan sensor pendeteksi gerak PIR yang 

apabila rumah sedang ditinggal oleh pemiliknya, pengguna dapat mengganti 

modenya ke thief mode, thief mode berkerja berdasarkan masukan dari sensor PIR, 

apabila sensor PIR mendeteksi adanya gerakan saat rumah kosong, maka 

mikrokontroler memproses masukan dari sensor PIR dan menentukan apakah ada 

pencuri atau tidak, apabila ada pergerakan, maka mikrokontroler menganggap 

adanya pencuri dirumah tersebut dan menghidupkan buzzer serta memberi laporan 

ke WEB dengan kondisi maling, sedangkan apabila tidak ada pergerakan, maka 

mikrokontroler menganggap kondisi aman. Apabila buzzer hidup yang 

menandakan adanya pencuri, maka buzzer akan tetap menyala sampai pengguna 

mematikan buzzer melalui web browser. Dalam sistem kendali ini pengguna dapat 

mengendalikan dan memonitoring rumahnya melalui internet dengan web browser 

yang dapat diakses melalui komputer ataupun smartphone si pengguna. Berikut 
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adalah skema dari sistem otomatisasi dan monitoring jarak jauh dapat dilihat pada 

gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Skema pengendali sistem otomatis dan monitoring jarak jauh 

3.1. Analisis Masalah 

Permasalahan yang timbul dan kekurangan yang terdapat pada sistem ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Hanya 1 pengguna yang dapat masuk kedalam sistem dan mengganti 

modenya 

b. Sistem tidak dapat diakses apabila tidak terdapat aliran listrik atau 

terjadi gangguan listrik seperti pemadaman listrik 

c. Mode thief dan otomatis belum seutuhnya sempurna dikarenakan 

sensor PIR akan membaca mahluk lain yang apabila sinar passive 

infrared dari mahluk selain manusia tersebut memiliki panjang 

gelombang infrared yang sama dengan manusia 

3.2.  Analisis Kebutuhan 

Untuk mempersiapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan oleh sistem 

maka peneliti melakukan beberapa analisis kebutuhan sebagai berikut : 
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3.2.1 Analisis Kebutuhan Input 

 Input yang dibutuhkan oleh mikrokontroler adalah sebagai berikut : 

a. Data yang dimasukan oleh user dari web browser untuk menentukan 

mode kendali yang dipilih oleh si pengguna. 

b. Adanya pergerakan dari manusia yang diterima oleh sensor PIR. 

c. Besar kecilnya cahaya yang diterima oleh sensor LDR. 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Output 

 Output yang dibutuhkan oleh mikrokontroler adalah sebagai berikut : 

a. Tegangan listrik sebesar 5 volt yang dibutuhkan oleh relay untuk 

menyalakan dan mematikan lampu 

b. Buzzer yang digunakan sebagai peringatan adanya pencuri dan 

menampilkan kondisi ke web browser 

3.2.3 Analisis Kebutuhan konektivitas dan komunikasi 

Sistem ini membutuhkan koneksi internet dengan menggunakan ethernet 

shield untuk menentukan mode yang dipilih oleh pengguna yang diakses melalui 

internet dengan menerapkan sistem IP forwarding. IP forwarding itu sendiri 

adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk meneruskan paket dari suatu network 

ke network yang lain. Internet juga dibutuhkan untuk memonitoring keadaan 

rumah dari jarak jauh. 

3.2.4 Analisis Fungsi dan Kinerja  

 Fungsi dan kinerja sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Membaca data yang dimasukan oleh user dari web browser untuk 

menentukan mode kendali yang dipilih. 

b. Membaca masukan yang berupa data dari sensor LDR dan PIR. 

c. Menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis maupun manual. 

d. Menampilkan data yang diperoleh dari sensor PIR saat mode thief 

aktif. 

e. Menampilkan mode yang sedang dieksekusi. 
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f. Menampilkan kondisi lampu. 

g. Menampilkan kondisi buzzer. 

3.2.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

 Perangkat keras yang dibutuhkan dalam sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Arduino Uno 

b. Sensor PIR () 

c. Sensor LDR (Light Dependent Resistor) 

d. Breadboard 

e. Jumper wire 

f. Relay 5 volt 

g. Ethernet Shield 

h. Resistor 

i. Buzzer 

3.2.6 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung perangkat keras 

sehingga dapat berkerja secara optimal adalah sebagai berikut: 

a. IDE arduino 

IDE (Integrated Development Environment) adalah sebuah 

aplikasi yang digunakan untuk menuliskan kode pemrograman 

(bahasa c) yang nantinya akan diunggah ke mikrokontroler dan 

menghubungkan arduino dengan sistem operasi. 

b. Web browser 

Web browser digunakan sebagai antarmuka pengguna dan 

sistem untuk memasukkan perintah yang akan dieksekusi oleh 

mikrokontroler. 
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c. Sistem operasi windows 

Sistem operasi windows dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi IDE (Integrated Development Environment) agar sistem 

otomatisasi ini dapat dibangun. 

3.3 Perancangan 

Perancangan dalam sistem ini membutuhkan beberapa tahap antara lain 

adalah perancangan diagram activity, perancangan sistem, perancangan perangkat 

keras, dan perancangan perangkat lunak. 

3.3.1 Perancangan diagram aktivitas 

Diagram aktivitas adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur 

kerja. Diagram ini mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil 

dari aktivitas tersebut. Diagram aktivitas sangat dibutuhkan untuk menjelaskan 

bagaimana alur dari sebuah program agar orang lain dapat mengerti langkah-

langkah dari program yang dibuat. Dalam perancangan diagram aktivitas terdapat 

4 kondisi yang dijadikan acuan dalam mode otomatis untuk mematikan 

menghidupkan lampu. Dan berikut adalah tabel kondisi beserta status lampu 

dalam mode otomatis. 

Tabel 3.1 Tabel kondisi 1 dan status lampu mode otomatis 

 

 

 

 

 

 

 

Selain kondisi diatas terdapat pula 2 kondisi saat pengguna mengaktifkan 

mode thief. Dan berikut adalah tabel kondisi beserta status buzzer. 

 

 

NO 

Kondisi Status 

Lampu Cahaya Keberadaan manusia 

1 <500 Ada Hidup 

2 >500 Ada Mati 

3 <500 Tidak Mati 

4 >500 Tidak Mati 
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Tabel 3.2 Tabel kondisi 2 dan status buzzer mode thief 

 

 

 

 

 

Dari 2 tabel kondisi diatas dapat disimpulkan dalam keadaan seperti apa 

lampu dan buzzer dinyalakan sesuai masukan yang diterima dari sensor. Berikut 

adalah rancangan alur aktivitas dari sistem kendali otomatisasi ini. 

 

Gambar 3.2 Activity diagram 

Dari gambar 3.2 bisa dilihat mode otomatis akan berkerja jika kondisi 

untuk menyalakan lampu terpenuhi, dan apabila salah satu dari kondisi itu tidak 

dipenuhi maka lampu akan tetap dimatikan. Sedangkan mode thief akan berkerja 

apabila pengguna mengaktifkan mode thief dan segera sistem mengecek kondisi. 

NO Keberadaan 

pencuri 

Status 

buzzer 

1 Ada On 

2 Tidak Off 
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Apabila salah satu kondisi tidak terpenuhi maka buzzer akan tetap dimatikan. 

Kemudian tombol turn off buzzer hanya untuk mematikan buzzer 

3.3.2 Perancangan Sistem 

Sitem otomatisasi ini memiliki tiga mode sistem kendali yaitu mode 

otomatis, mode manual, dan mode thief. Pemilihan mode dapat dilakukan melalui 

antarmuka web browser di komputer ataupun melalui smartphone. Sistem ini 

berkerja berdasarkan masukan dari sensor cahaya (LDR) dan sensor keberadaan 

manusia (PIR). Mode manual dapat dikendalikan secara manual dengan menekan 

tombol ON dan OFF melalui antarmuka web browser pada komputer dan 

smartphone. Antarmuka pada web browser juga dapat digunakan sebagai 

monitoring keadaan rumah yang menampilkan kondisi aman dan kondisi maling 

sehingga pengguna dapat langsung memonitoring rumahnya jarak jauh. Adapun 

alur kerja dan hubungan antar komponen-komponen dalam sistem menggunakan 

blok diagram rangkaian dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut. 

 

Gambar 3.3 Diagram blok rangkaian sistem 
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3.3.3 Perancangan Perangkat Keras 

Pada perancangan perangkat keras terdapat kebutuhan-kebutuhan 

perangkat keras yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk input sistem 

dibutuhkan sensor LDR dan sensor passive infrared (PIR). Sensor LDR 

mempunyai 2 kaki pin untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler arduino, 

sedangkan sensor passive infrared (PIR) mempunyai 3 kaki yang terhubung ke 

mikrokontroler untuk saling berhubungan. Pin-pin tersebut antara lain adalah vcc 

yang terhubung pada pin 5v (5 volt) arduino, tidak lupa khusus LDR harus 

menggunakan resistor diantara salah satu kaki sebagai penghambat sehingga 

tegangan yang masuk ke sensor LDR tidak terlalu besar, yang kedua adalah pin 

GND yang terhubung pada pin GND (ground) arduino, dan selanjutnya adalah pin 

out. Pin out pada LDR dihubungkan pada pin input analog 0 (A0) arduino, 

sedangkan pin out pada sensor passive infrared (PIR) dihubungkan pada pin I/O 

digital 9 arduino. Berikut adalah tabel dan gambar hubungan pin sensor pada 

mikrokontroler arduino yang dapat dilihat pada tabel 3.3 dan gambar 3.4. 

Tabel 3.3 Tabel hubungan pin sensor arduino 

 

NO 

Sensor Light Dependent Resistor Sensor Passive Infrared 

Resistor 

Sensor LDR Arduino Sensor 

PIR 

Arduino 

1 Gnd GND gnd GND 

2 Vcc 5 volt dan 

menambahkan resistor 

vcc 5 volt 

3 Out A0 out Pin 9 
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Gambar 3.4 Skema rangkaian Arduino dengan sensor LDR dan PIR 

Relay mempunyai 3 kaki input yang terhubung ke mikrokontroler arduino 

dan 3 kaki output yang terhubung ke perangkat AC 250 volt. Berikut adalah table 

dan gambar hubungan kaki pada relay dapat dilihat pada tabel 3.4 dan gambar 3.5. 

Tabel 3.4 Tabel kaki hubungan relay dengan arduino  

No Pin pada relay Input dan Output 

1 Vcc 5v 

2 In Pin 8 

3 Gnd gnd 

4 Kontak no Perangkat AC 

5 Common terminal Tegangan AC 220/250 v 

6 Kontak NC - 
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Gambar 3.5 Rangkaian modul relay 

Sedangkan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh arduino menggunakan 

ethernet shield. Ethernet shield dihubungkan ke arduino dengan cara 

menancapkan atau menimpa tepat di atas arduino. Ethernet shield berkomunikasi 

dengan arduino menggunakan pin 10, 12, 11, dan 13. Sehingga untuk selanjutnya 

pin-pin tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan komunikasi. Berikut 

adalah gambar ethernet shield yang dihubungkan ke arduino dapat dilihat pada 

gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Ethernet shield terhubung ke arduino 

3.3.4 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak berdasarkan pada rancangan activity 

diagram yang telah dibuat. Langkah pertama adalah mendifinisikan library yang 

digunakan supaya komponen-komponen dapat berkerja sesuai dengan yang 
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diharapkan. Library yang digunakan pada sistem ini adalah library SPI.h dan 

library Ethernet.h. Library SPI.h adalah protokol sinkronisasi data serial yang 

digunakan oleh arduino untuk keperluan komunikasi dengan satu atau lebih 

device. Dan untuk sistem ini SPI.h digunakan untuk keperluan komunikasi dengan 

ethernet shield, selanjutnya adalah library Ethernet.h. Ethernet.h digunakan oleh 

arduino untuk komunikasi yang menggunakan internet. 

Langkah selanjutnya ialah membuat arduino dapat terhubung ke internet 

dengan mengatur parameter jaringan seperti IP address, subnetmask, dan default 

gateway. Dengan selesainya pengaturan tersebut sistem dapat bekerja sesuai 

dengan activity diagram yang telah dibuat. Program akan membaca masukan dari 

internet untuk menentukan mode mana yang akan dipakai, jika sistem membaca 

masukan mode otomatis maka sensor LDR dan PIR akan mengirimkan data ke 

mikrokontroler yang dijadikan parameter untuk menentukan mati dan hidupnya 

lampu. Jika sistem membaca masukan mode thief maka hanya sensor PIR yang 

berkerja untuk menentukan adanya maling dan tidak lalu mengirimkan 

pemberitauan ke website dan menyalakan buzzer. Dan apabila mode manual yang 

dibaca oleh sistem maka lampu dapat dinyalakan dan dimatikan secara manual 

dengan tombol on/off yang terdapat di web browser. Mode tersebut akan terus 

berjalan sampai si pengguna mengganti mode tersebut atau mematikan sistem. 

3.4 Implementasi 

Implementasi pada sistem ini dilakukan sesuai dengan rancangan sistem 

dan masih berupa prototipe, sehingga cakupannya hanya dapat mencakup 1 ruang 

saja. Apabila penerapannya ingin dilakukan pada seluruh rumah dan dapat 

mencangkup seluruh ruangan dibutuhkan lebih dari satu sensor pir untuk 

mengatur lampu-lampu pada ruangan tersebut sehingga dapat berjalan dengan 

optimal. Satu sensor pir mempunyai jarak optimal maksimal hanya sampai 6-10 

meter. 
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3.5 Ilustrasi 

Ilustrasi ini akan menjelaskan bagaimana sistem bila diterapkan pada 

keadaan sebenarnya. 

3.5.1 Ilustrasi Penggunaan Kabel UTP Pada Sensor 

Seperti yang diketahui kabel akan mempengaruhi kinerja sebuah alat 

elektronika apabila pemilihannya tidak dilakukan dengan benar. Khususnya pada 

sensor-sensor yang digunakan untuk sistem ini. Jumper wire yang digunakan pada 

sistem ini tidak dapat memberi tegangan yang dibutuhkan sensor apabila jumper 

wire ditarik jauh dari sumber tegangan mikrokontroler Arduino, sebab hambatan 

yang terdapat pada jumper wire akan bertambah besar sehingga tegangan listrik 

tidak akan sampai ke sensor dengan sempurna. Disini peneliti akan mencoba 

mengilustrasikan apabila jumper wire diganti menggunakan kabel berjenis UTP 

untuk memperoleh jarak maksimum  kabel sehingga tegangan sampai ke sensor 

dengan sempurna. Berikut adalah perhitungan jarak yang berhasil penulis 

dapatkan untuk maksimal jarak yang dapat kabel UTP peroleh. 

Diketahui : 

R (Hambatan dalam ohm) : 17.32 ohm mm2/km 

p (Rho (hambatan jenis, Cu: 0.0175)) 

L (Panjang kabel dalam meter) : dicari 

A (Luas penampang kabel dalam mm2) : 0.205mm2 

Maka panjang kabel UTP maksimal yang dapat digunakan adalah : 

R =  p !
!
 

17.32 = 0.0175 !
!.!"#

 

989,71 = !
!.!"#

 

L = 202.9 m 



 
 

 
 

 

28 

Dengan berakhirnya perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan kabel 

UTP dapat digunakan untuk memberi tegangan pada sensor pada jarak maksimum 

kabel yaitu 202.9 meter. 

3.5.2 Ilustrasi Penempatan Arduino dan Sensor Pada Ruangan 

Agar seluruh ruangan dapat dijangkau oleh sensor, maka diperlukan 

perancangan penempatan sensor di seluruh ruangan. Berikut adalah gambar desain 

rumah yang disertai dengan lokasi penempatan sensor. 

 

Gambar 3.7 Gambar Penempatan Sensor Pada Ruangan 

3.6 Pengujian dan Analisis Sistem 

Pengujian sistem dilakukan pada satu ruang dengan melakukan penguijian 

terhadap kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan. Sistem dijalankan pada ruang 

lingkup yang kecil dengan cara menggunakan lampu, buzzer untuk alarm anti 

pencuri, dan jaringan lokal untuk menggambarkan internet. Sedangkan untuk 

mendapatkan kondisi-kondisi tertentu dilakukan beberapa manipulasi terhadap 

sensor sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai. Dan untuk menguji hasil 

dari sistem yang telah dibuat berikut adalah tabel kondisi dan perlakuan 

manipulasi yang dilakukan. 



 
 

 
 

 

29 

Tabel 3.5 Tabel kondisi dan manipulasi sensor 

No Kondisi Perlakuan manipulasi sensor 

1 Cahaya yang masuk < 500 Mematikan lampu ruangan atau menutup 

sensor LDR 

2 Cahaya yang masuk > 500 Menghidupkan lampu sebagai pengganti 

sinar matahari atau memberi cahaya ke 

sensor LDR 

3 Terdapat manusia Menggerakkan tangan tepat di depan 

sensor PIR  

4 Tidak terdapat manusia Menutup sensor PIR dengan kertas 

5 Menyalakan dan mematikan 

secara manual 

Mengakses web pada web browser di 

komputer ataupun di smartphone untuk 

menekan tombol on/off 

6 Pendeteksian pencuri Mengganti mode thief pada sistem dan 

menggerakkan tangan pada sensor PIR 

 

Setelah sistem diuji ada baiknya melakukan analisis terhadap kekurangan 

dan kelebihan sistem yang telah di buat. Tindakan ini penting untuk kelanjutan 

penelitian dan perbaikan bug yang terdapat pada sistem untuk membuat sistem ini 

menjadi lebih baik lagi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


