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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Padabab ini akan menerangkan tentang detail pembuatan, pengujian 

sistem, dan analisis terhadap kekurangan serta kelebihan dari sistem lampu 

otomatis berbasis mikrokontroler menggunakan arduino uno. 

4.1 Pembuatan sistem 

Dalam tahap pembuatan sistem ini terdapat 3 tahap inti yang dilakukan 

untuk membuat sistem berkerja dengan yang diharapkan. Tahapan-tahapan 

tersebut antara lain persiapan, perangkaian komponen, dan penulisan kode 

program. 

4.1.1 Persiapan 

Tahap persiapan adalah tahap dimana mempersiapkan komponen-

komponen apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sistem. Komponen-

komponen tersebut nantinya akan dirangkai menjadi satu dan menjadikan satu 

sistem utuh. Komponen yang dibutuhkan dalam dalam pembuatan sistem lampu 

otomatis berbasis mikrokontroler menggunakan arduino uno adalah sebagai 

berikut : 

a. Arduino Uno 

b. Ethernet Shield 

c. Breadboard 

d. Jumper wire 

e. Sensor PIR 

f. Sensor LDR 

g. Resistor 

h. Buzzer 

i. Lampu 

j. Relay 5 volt 
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Gambar 4.1 Komponen-Komponen yang disiapkan 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat komponen-komponen telah disiapkan dan 

siap untuk dirangkai. Selanjutnya adalah mempersiapkan perangkat lunak yang 

dibutuhkan untuk memprogram arduino sesuai dengan yang telah dirancangkan. 

Sistem operasi yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah windows 8. 

Kemudian menginstal program IDE arduino dan driver arduino sehingga arduino 

dapat berkomunikasi dengan komputer. Versi IDE arduino yang digunakan dalam 

sistem ini adalah versi 1.5.7 dan dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Antarmuka IDE arduino 1.5.7 

Setelah IDE arduino diinstal, langkah selanjutnya adalah menghubungkan 

arduino ke komputer menggunakan kabel USB. Agar kode program dapat 

diupload ke arduino perlu juga menentukan jenis arduino yang digunakan, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan arduino uno. Langkah terakhir adalah 

menentukan serial port yang digunakan oleh arduino, pada gambar terlihat arduino 

berada di COM3. Dengan selesainya persiapan ini maka arduino sudah dapat 

digunakan dan arduino telah siap diprogram serta menguploadnya melalui IDE 

arduino. 

 4.1.2 Perangkaian Komponen 

Perangkaian komponen adalah perakitan komponen-komponen menjadi 

suatu sistem yang siap untuk digunakan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah 

mempersiapkan arduino dan ethernet shield. Ethernet shield ditancapkan ke 

arduino uno dengan menggunakan pin digital 10, 11, 12, 13 dapat dilihat pada 

gambar 4.3. Selanjutnya mempersiapkan breadboard dan kabel jumper wire untuk 

keperluan wiring dan pinning. 
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Gambar 4.3 Arduino dan ethernet shield 

Setelah siap, langkah selanjutnya adalah menghubungkan pin 5v dan GND 

dari arduino ke breadboard. Pin 5v dan GND dihubungkan melalui garis 

horizontal pada papan breadborad. Garis yang berwarna merah adalah untuk pin 

5v dan garis yang berwarna biru untuk pin GND. Garis horizontal pada 

breadboard ini nantinya akan digunakan untuk sensor PIR, LDR, dan relay. 

Bentuk rangkaian dapat dilihat ada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Menghubungkan pin 5v dan gnd dari arduino ke breadboard 

Selanjutnya adalah menghubungkan sensor LDR ke mikrokontroler 

arduino. Sensor LDR mempunyai 2 kaki pin yaitu gnd dan out. Kaki pin gnd 

dihubungkan ke pin gnd arduino melalui breadboard dan kaki out LDR 

dihubungkan ke input analog 0 (A0) tidak lupa menambahkan resistor sebagai 

penahan arus yang mengalir diantara kaki out pada LDR, serta menancapkan kaki 

resistor ke pin vcc 5 volt dan kabel jumper yang menuju ke input analog 0 pada 

arduino. Bentuk rangkaian dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Menghubungkan sensor LDR ke arduino 
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Berbeda dengan sensor LDR, sensor passive infrared (PIR) mempunyai 3 

kaki yaitu vcc, gnd, dan out. Pin vcc dihubungkan pada pin vcc di breadboard, 

pin gnd dihubungkan pada pin gnd di breadboard, sedangkan pin out dihbungkan 

pada pin digital 9 (D9) pada arduino. Bentuk rangkaian dapat dilihat pada gambar 

4.6. 

 

Gambar 4.6 Menghubungkan sensor PIR ke arduino 

Setelah sensor PIR dihubungkan dengan arduino, maka langkah 

selanjutnya adalah menghubungkan buzzer yang dapat dilihat pada gambar 4.7. 

Buzzer mempunyai 2 kaki GND dan out. Pin GND dighubungkan pada pin GND 

di breadboard sedangkan pin out dihubungkan pada pin digital 7 (D7) pada 

arduino 
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Gambar 4.7 Menghubungkan Buzzer ke arduino 

Langkah terakhir dari perangkaian komponen ini adalah menghubungkan 

arduino dengan relay untuk menghidupkan lampu. Relay terhubung ke arduino 

menggunakan pin digital 8 (D8). Dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Menghubungkan Relay ke arduino 
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Setelah semua komponen dirangkai tahap selanjutnya adalah pengemasan, 

yaitu dengan mengemas komponen-komponen tersebut dalam sebuah kotak 

akrelik agar menjadi lebih rapi dan mudah untuk dioprasikan. Pengemasan 

mikrokontroler menggunakan kotak akrelik bening dengan melubangi sisi-sisi 

tertentu guna penempatan sensor dan input output pada arduino. Berikut adalah 

tampilan komponen yang telah siap dioperasikan yang dapat dilihat pada gambar 

4.9. 

 

Gambar 4.9 Komponen yang telah dirangkai 

4.1.3 Penulisan Kode Program  

Penulisan kode program dilakukan dengan menggunakan software dari 

arduino yaitu IDE Arduino 1.5.7 yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berikut 

adalah kode program dalam sistem kendali rumah yang akan diunggah ke 

mikrokontroler arduino. 
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#include <SPI.h>      // library untuk berkomunikasi 

dengan ethernet 

#include <Ethernet.h> // library untuk berkomunikasi 

melalui internet 

#define RELAY 8       // RELAY berada di pin digital 8 

 

// ======SETUP JARINGAN====== 

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // 

mac address 

byte ip[] = { 192, 168, 2, 125 };  // ip LAN 

//byte gateway[] = { 192, 168, 2, 1 };  

//byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; 

EthernetServer server(80); // server port 

String readString; // menyimpan input dari webserver 

 

 

// =======DEKLARASI dan INISIALISASI======= 

int ldr;       // deklarasi sensor ldr 

int pir=9;     // sensor pir berada di pin 9 

int pirState; 

int val; 

int timer;     // timer 

int buzzer= 7; // buzzer berada di pin 7 

 

// ======KONFIGURASI SISTEM======== 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(RELAY , OUTPUT); // relay sebagai OUTPUT 

  pinMode(buzzer, OUTPUT); // buzzer sebagai OUTPUT 

  pinMode(pir, INPUT); // pir sebagai INPUT 
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  Ethernet.begin(mac, ip); 

  server.begin(); 

} 

 

/ ======LOOP====== 

void loop(){ 

jalankan(); 

//Maling(); 

  EthernetClient client = server.available(); 

  if (client) { 

    while (client.connected()) { 

      if (client.available()) { 

        char c = client.read(); 

 

        if (readString.length() < 100) { 

          readString += c; 

        } 

 

        if (c == '\n'){ 

          //Serial.println(readString); //debuging 

          Serial.println(timer); 

          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); // new 

page 

          client.println("Content-Type: text/html"); 

          client.println(); 

 

          client.println("<HTML>"); 

          client.println("<HEAD>"); 

          client.println("<meta name='MobileOptimized' 

content='width'>"); 

          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" 
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content=\"4\">"); // auto refresh setiap 4 detik 

          client.println("<link rel='stylesheet' 

type='text/css' 

href='https://googledrive.com/host/0B4jjpSd-

fbivQ2x1ck8wWHp6aVk/oki.css' />"); // css di google 

drive 

          client.println("<TITLE>lampu</TITLE>"); 

          client.println("</HEAD>"); 

          client.println("<body>"); 

          client.println("<H1>Sistem kendali 

Rumah</H1>"); 

          client.println("<hr />"); 

          client.println("<br />"); 

          int state = digitalRead(RELAY); 

          if (state == 0) 

          {client.println("Kondisi Lampu : ON");} 

          if (state == 1) 

          {client.println("Kondisi Lampu : OFF");} 

          client.println("<br />"); 

          int state2 = digitalRead(7); 

          if (state2 == 1) 

          {client.println("Kondisi Buzzer : ON");} 

          if (state2 == 0) 

          {client.println("Kondisi Buzzer : OFF");} 

          client.println("<br />"); 

 

   // Mode yang sedang aktif 

 

          if(val == 1){ 

            client.println("Mode : Auto");  

          }else if(val == 2 || val == 3){ 
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            client.println("Mode : Sleep"); 

          }else if(val == 4){ 

            client.println("Mode : Thief"); 

          } 

          client.println("<br />"); 

          pirState = digitalRead(pir); 

          if(val == 4 && timer > 0){ 

          client.println("Maling"); // tampilan kondisi 

          }else{ 

          client.println("Kondisi Aman"); // tampilan 

kondisi 

          } 

          //client.println(timer); 

          client.println("<div id='navbar'>"); 

          client.println("<ul>"); 

          client.println("<li><a href=\"/?auto\"\">Auto 

Mode</a>"); 

          client.println("</li>"); 

          client.println("<li><a href='#'>Sleep 

Mode</a>"); 

          client.println("<ul>"); 

          client.println("<li><a 

href=\"/?on\"\">on</a>"); 

          client.println("<li><a 

href=\"/?off\"\">off</a>");  

          client.println("</ul>"); 

          client.println("</li>"); 

          client.println("<li><a 

href=\"/?maling\"\">Thief Mode</a>"); 

          client.println("</li>"); 

          client.println("<li><a href=\"/?set\"\">TURN 
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OFF BUZZER</a>"); 

          client.println("</li>"); 

          client.println("</ul>"); 

          client.println("</div>"); 

          client.println("</body>"); 

          client.println("</html>"); 

          delay(1);           

          client.stop(); 

 

   // ======Membaca input dari ethernetshield====== 

          if(readString.indexOf("?auto") >0) 

          { 

            val=1;  

          } 

          else if (readString.indexOf("?on") >0) 

          { 

            val=2; 

          } 

          else if (readString.indexOf("?off") >0) 

          { 

            val=3; 

          } 

          else if (readString.indexOf("?maling") >0) 

          { 

            val=4; 

          } 

          else if (readString.indexOf("?set") >0) 

          { 

            val=5; 

          } 
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          readString=""; 

        } 

      } 

    } 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

// ======OTOMATIS====== 

void Auto() 

{ 

  keberadaan(); 

  pirState = digitalRead(pir); 

  ldr = analogRead(0); // ldr berada di A0 

  //if(pirState == HIGH && ldr <500) 

  if (ldr < 500 && timer >0) 

  { 

    //digitalWrite(RELAY, LOW); 

    //keberadaan(); 

    digitalWrite(RELAY, LOW); 

  } 

  else  

  { 

    digitalWrite(RELAY, HIGH); 

  } 

  //return Auto(); 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

// ======FUNGSI TIMER UNTUK KEBERADAAN MANUSIA====== 

void keberadaan() 

{ 

  if (timer > 0) 

  { 

    timer--; 

  } 

  if (digitalRead(pir) == HIGH) 

  { 

    //digitalWrite(RELAY, LOW); 

    timer=10; 

  } 

  delay(1000); 

} 

 

 

// ======FUNGSI MALING====== 

void Maling() 

{ 

  keberadaan(); 

  pirState = digitalRead(pir); 

  ldr = analogRead(0); 

  if(ldr <500) 
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  { 

    digitalWrite(RELAY, 0); 

  }else{ 

    digitalWrite(RELAY, 1); 

  } 

  if(timer > 0) 

  { 

    //Serial.println("maling"); 

    digitalWrite(buzzer, 1); 

  }else{ 

    //Serial.println("aman"); 

    digitalWrite(buzzer, 0); 

  } 

  //return keberadaan(); 

} 

 

// ======FUNGSI PILIHAN====== 

void jalankan() 

{ 

 

  if (val==1){ 

    Auto();      

    digitalWrite(buzzer, 0);     

  } 

  else if (val==2){ 

    digitalWrite(RELAY, LOW);  

    digitalWrite(buzzer, 0);    

  } 

  else if (val==3){ 

    digitalWrite(RELAY, HIGH);     

    digitalWrite(buzzer, 0); 
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  } 

  else if (val==4){ 

    Maling(); 

  } 

  else if (val==5){ 

    digitalWrite(buzzer, 0); 

    timer = 0; 

  } 

}	  

 

4.2 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem adalah melakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat apakah bekerja sesuai dengan perancangan atau tidak. Terdapat 3 mode 

pada sistem yang telah dibuat. Pertama adalah mode otomatis. Pada pengujian 

mode otomatis akan diuji apakah sistem dapat memproses dan mengeluarkan 

output sesuai dengan kondisi yang diterima oleh kedua sensor. Pengujian pada 

mode otomatis ini terdapat empat kondisi yang diujikan, yaitu adalah pengujian 

jika terdapat manusia dan cahaya gelap, jika terdapat manusia dan cahaya terang, 

jika tidak terdapat manusia dan cahaya gelap, dan jika tidak terdapat manusia dan 

cahaya terang. 

Selain mode otomatis terdapat juga mode sleep yang berarti mode manual. 

Mode manual berkerja apabila pengguna sedang tidak menginginkan 

menggunakan mode otomatis atau pengguna sedang ingin tidur dan terganggu 

oleh otomatisasi yang sedang dieksekusi. Pada pengujian mode manual dilakukan 
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dengan mengirimkan perintah dari web browser melalui internet menuju 

mikrokontroler. Terdapat dua kondisi yang diuji, yaitu kondisi hidup atau on dan 

mati atau off. Kemudian dilihat apakah lampu benar-benar hidup ketika menekan 

tombol on pada web browser dan mati ketika menekan tombol off pada web 

browser. 

Pengujian terakhir dilakukan pada mode thief. Mode thief berkerja apabila 

pengguna sedang berada diluar rumah dan menginginkan rumahnya tetap aman 

dari pencuri. Pada pengujian mode thief juga dilakukan dengan mengirimkan 

perintah dari web browser melalui internet. Pada pengujian mode thief terdapat 2 

kondisi yang diujikan yaitu adalah jika terdapat manusia di dalam rumah dan tidak 

terdapat manusia di dalam rumah. Kemudian dilihat apakah buzzer menyala dan 

terjadi perubahan kondisi di website apabila terdapat manusia, dan apakah buzzer 

mati kemudian terjadi perubahan kondisi dari maling ke aman apabila tidak 

terdapat manusia. 

a. Mode otomatis (Auto Mode) 

Pengujian pada mode otomatis dilakukan 4 kali dengan mengakses 

arduino melalaui jaringan internet pada jaringan lokal. Pengujian dilakukan 

dengan menekan tombol auto mode pada antarmuka. Langkah pertama adalah 

mengakses antarmuka sistem melalui web browser menggunakan smartphone 

android. Pengujian yang pertama adalah pengujian dengan kondisi jika 

terdapat manusia dan cahaya gelap. Output yang seharusnya didapat adalah 

lampu akan menyala. 
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Gambar 4.10 Pengujian kondisi terdapat manusia dan cahaya gelap 

Berdasarkan pada gambar 4.10 diatas pengujian pada kondisi terdapat 

manusia dan cahaya gelap berhasil dilakukan dan output sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Pengujian kedua adalah pengujian dengan kondisi jika tidak terdapat 

manusia dan cahaya gelap. Output yang seharusnya didapat adalah lampu akan 

mati. 
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Gambar 4.11 Pengujian kondisi tidak terdapat manusia dan cahaya gelap 

Pada pengujian ini, awalnya sensor passive infrared dihadapkan pada 

manusia dan lampu dalam keadaan menyala. Selanjutnya sensor passive 

infrared dan sensor LDR ditutupi sehingga sensor passive infrared tidak 

mendeteksi gerakan manusia dan sensor LDR menganggap cahaya didalam 

ruangan kurang. Dan hasilnya lampu mati otomatis dalam 10 detik. Dengan 

hasil ini dan berdasarkan gambar 4.11 maka pengujian kedua berhasil sesuai 

dengan harapan. 

Pengujian ketiga adalah pengujian dalam kondisi jika terdapat manusia 

dan cahaya terang. Output yang seharusnya didapat adalah lampu mati. 
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Gambar 4.12 Pengujian kondisi terdapat manusia dan cahaya terang 

Pada kondisi ini penutup sensor PIR dan LDR kembali dibuka lalu 

tepat di sensor LDR diberi cahaya sehingga didapat kondisi terdapat cahaya 

dalam ruangan. Dan hasilnya lampu akan tetap mati. Dengan hasil yang dapat 

dilihat pada gambar 4.12 diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengujian 

ketiga berhasil sesuai harapan. 

Pengujian keempat adalah pengujian dalam kondisi jika tidak terdapat 

manusia dan cahaya terang. Output yang seharusnya didapat adalah lampu 

mati. 
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Gambar 4.13 Pengujian kondisi tidak terdapat manusia dan cahaya 

terang 

Pada kondisi ini sensor PIR kembali ditutup dan sensor LDR tetap 

diberi cahaya. Hasilnya lampu akan tetap mati. Dengan hasil yang dapat 

dilihat pada gambar 4.13 diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengjujian 

keempat berhasil sesuai harapan. 

b. Mode Manual (Sleep Mode) 

Pengujian pada mode manual dilakukan dengan mengakses arduino 

melalui jaringan internet pada jaringan lokal untuk menggambarkan internet. 

Pengujian dilakukan dengan menekan tombol on dan tombol off pada sleep 

mode.  Langkah pertama adalah dengan mengakses antarmuka sistem melaui 

web browser menggunakan smartphone android. Setelah masuk ke antar muka 

sistem keadaan awal sistem ialah sedang mengeksekusi mode otomatis.Uji 

coba pertama dilakukan dengan menekan tombol on pada sleep mode dan 

kemudian lampu pun menyala. Dapat dilihat pada gambar 4.14 yang 
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menandakan pengujian berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Pada uji coba 

ini smartphone terhubung ke sinyal wifi jaringan lokal yang berbeda subnet 

dengan perangkat Arduino. 

 

Gambar4.14 Pengujian mode manual (on) 

Setelah itu dilakukan pengujian kedua untuk mematikan lampu dengan 

menekan tombol off pada sleep mode dan kemudian lampu pun mati. Dengan 

berakhirnya pengujian mode manual ini maka sistem kendali mode manual 

dapat dikatakan berhasil dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 
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Gambar 4.15 Pengujian mode manual (off) 

c. Mode Maling (Thief Mode) 

Pengujian pada mode thief dilakukan dua kali atau 2 kali uji coba 

dengan kondisi yang berbeda. Pengujian pertama adalah pengujian mode thief 

dengan kondisi terdapat manusia. Sensor PIR akan membaca keberadaan 

manusia selama mode di aktifkan. Output yang didapat apabila terdapat 

manusia seharusnya adalah buzzer akan menyala dan tidak dapat dimatikan 

kecuali pengguna itu sendiri yang mematikan buzzernya dengan cara menekan 

tombol turn off buzzer. Selain itu sistem juga akan menampilkan kondisi 

terkini di website. 
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Gambar 4.16 Pengujian mode maling (terdapatmanusia) 

Pada gambar 4.16 dapat dilihat lampu menyala, hal ini disebabkan oleh 

penggunaan sensor LDR yang mendeteksi keadaan cahaya pada saat rumah 

ditinggal. Pada kondisi di atas sensor LDR mendeteksi kurangnya cahaya 

disekitar rumah, maka lampu akan dinyalakan secara otomatis. Lampu pada 

mode thief di ibaratkan sebagai lampu teras rumah. 

Pengujian kedua dilakukan dengan kondisi tidak terdapat manusia. 

Output yang dihasilkan seharusnya buzzer dalam keadaan mati dan 

menampilkan kondisi aman di website. Dapat dilihat pada gambar 4.16 
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Gambar 4.17 Pengujian mode thief (tidak terdapat manusia) 

Dengan berakhirnya pengujian pada mode thief ini maka sistem 

kendali mode thief dapat dikatakan berhasil dan hasilnya sesuai dengan yang 

diharapkan. 

4.3 Analisis Kelebihan Dan kekurangan Sistem 

Dalam bagian ini akan dilakukan analisis kelebihan dan kekurangan sistem 

lampu otomatis berbasis mikrokontroler menggunakan arduino uno. 

4.3.1 Kelebihan Sistem 

a. Sistem ini dapat menggantikan peran saklar manual pada rumah 

b. Sistem ini dapat mengurangi pemborosan listrik rumah tangga 

c. Pengguna dapat mengontrol keadaan rumah jarak jauh 

d. Sistem ini dapat mengantisipasi dini terhadap terjadinya pencurian 

e. Tidak membutuhkan daya yang besar untuk mengoprasikan arduino 

f. Mudah digunakan oleh pengguna 
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4.3.2 Kekurangan Sistem 

a. Tidak terdapatnya sistem login pada sistem untuk pengamanan. 

b. Belum menggunakan pemberitahuan berupa nada dering pada 

smartphone jika adanya maling dalam rumah. 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


