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    Smart Home adalah sebuah sistem rumah pintar yang dapat dikendlikan oleh sebuah pengendali. Implementasi dari 

rumah pintar seperti keamanan rumah, penghemat energi dengan otomatis dan diprogram melalui komputer pada suatu 

gedung atau rumah tinggal. Banyak yang menggunakan IoT (Internet of Things) pada smart home karena mempermudah 

penghuni rumah dalam mengatur keadaan rumah serta bisa melihat kondisi rumah dari jarak jauh untuk menjaga keamanan 

rumah dengan selalu terhubung dengan internet [4]. 

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Sistem prototype pengendali lampu 

mampu mengendalikan 4 lampu yang 

terpasang dan sensor ACS712 yang 

digunakan mampu membaca arus pada 

rangkaian yang telah dibuat. 

 

2. Pada saat melakukan percobaan dengan 

mengukur jarak yang telah di tentukan 

antara 5 s/d 15 meter terdapat perbedaan 

dalam setiap pengambilan data grafik. 

Jarak antara wifi MyRio dengan PC 

mempengaruh terhadap pengambilan data 

grafik yang telah dilakukan. 

    Sensor ACS712 5A sangat membantu dalam 

pengukuran arus dengan menggunakan MyRio. 

Konfigurasi input dan output sensor ACS712 5A dapat 

dibaca langsung oleh MyRio dengan kalibrasi yang 

benar. Sensor ACS712 5A memiliki tiga input data 

yang terhubung dengan MyRio yaitu (Vcc, Ground dan 

Out). Sensor ACS712 5A memiliki karakteristik yaitu 

tegangan Vcc = 5V dan output data berupa data analog. 

MyRio memiliki 4 pin analog. Gambar 3.2 adalah 

koneksi sensor ACS712 5A dengan MyRio, dirumuskan 

dengan persamaan 

𝐼 =  
𝑥 − 2,524𝑉

0,066𝑉
 

      GUI (Graphical User Interface) 
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         Smart home adalah sebuah tempat tinggal yang 

menghubungkan jaringan komunikasi dengan peralatan 

listrik yang dimungkinkan dikontrol,dimonitor atau diakses 

dari jarak jauh. Sedangkan sistem smart home yang ada 

pada pasaran memiliki harga yang cukup mahal dan 

komunikasi antar perangkat menggunakan standar tertentu 

sehingga tidak mudah jika ingin dilakukan pengembangan 

lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan 

teknologi berbasis IP (Internet Protocol) agar memudahkan 

pengguna perangkat untuk mengakses lingkungan rumah 

menggunakan perangkat PC yang terhubung dengan MyRio. 

Pengujian dilakukan terhadap sebuah prototype lampu yang 

memiliki 4 buah lampu, sensor arus ACS172 30A untuk 

pengukuran arus. Sistem ini dapat mengontrol peralatan 

rumah seperti lampu dan dapat memonitoring kondisi lampu 

dengan memanfaaatkan MyRio sebagai pusat server 

control. MyRio  ditugaskan untuk mengontrol secara 

langsung input dan output pada plant.  

 

Kata Kunci : LabVIEW, MyRio dan Monitoring 

   Teknologi otomatis memiliki beberapa 

keunggulan dan kemudahan bila dibandingkan 

dengan teknologi manual. Salah satu 

keunggulannya adalah memungkinkan untuk 

mengendalikan dan monitoring data dari 

sebuah plant sebenarnya yang letaknya 

berjauhan. 

 

   Teknologi saat ini sudah merambah ke dalam 

kehidupan manusia, seperti adanya 

pengembangan aplikasi rumah pintar (smart 

home) yang dapat memberikan kenyamanan, 

ke amanan dan efisien bagi penggunnya. 

Pengendali jarak jauh merupakan pengendali 

yang sangat dibutuhkan mangingat efisiensi 

yang diperoleh dari pengendalian jarak jauh 

karena pengendalian ini akan dilakukan 

dengan otomatis sesuai dengan pengendalian 

yang akan dilakukan oleh pengguna. 

 

   Salah satu metode yang digunakan yaitu 

sistem kontrol peralatan rumah seperti lampu 

yang dimana dalam penggunaannya sangat 

vital, pada umumnya lampu dipasang 

diberbagai tempat sudut rumah. Biasanya 

lampu dikendalikan secara manual 

menggunakan saklar. Untuk 

mengefisiensikannya melalui pengendalian 

yang berbeda tempat dengan menggunakan 

MyRio dan personal computer (PC) untuk 

suatu sistem yang diaplikasikan pada sebuah 

plant. Salah satu teknologi yang dapat 

digunakan adalah dengan menggunakan 

labVIEW, penggunaan LabVIEW sebagai 

proses pemograman yang menjalankan plant. 

   Dalam mengendalikan sistem dan indikator terhadap keadaan lampu dengan menggunakan 

perangkat laptop yang harus terkoneksi dengan wifi MyRio. Sistem ini menggunakan MyRio 

sebagai pusat server yang pada sistem di rancang untuk memberi koneksi atau input dan output 

suatu sistem. MyRio terhubung dengan laptop dan wifi sebagai perantaranya. Sistem ini harus 

dilakukan pembuatan program pada LabVIEW sebelum meneruskannya pada MyRio. Sebelum 

menyambungkan laptop dan MyRio, laptop harus terkonfigurasi dengan IP address yang 

terdapat pada MyRio yang akan digunakan.  

   Dalam sistem ini, komunikasi terbagi menjadi dua proses, yaitu pengiriman dari perangkat 

laptop terhadap plant dan proses pengiriman informasi dari plant ke perangkat laptop untuk 

indikator. Pengiriman data dari perangkat laptop terhadap plant dilakukan dengan 

menggunakan wifi MyRio yang terhubung dengan perangkat laptop. 

 

Gambar 4.1 Interface pada Front Panel Menyalakan Lampu 1 

Gambar 4.1 Interface pada Front Panel Mematikan Lampu 1 

    Pengujian dilakukan untuk melihat apakah yang terjadi pada interface yang berada di fron 

panel saat menyalakan dan mematikan lampu 1. Sistem yang berada di front panel akan 

mengalami perubahan saat menyalakan lampu 1 dan saat mematikan lampu 1. Interface yang 

berada di front panel bupara 1 saklar dengan indikasi Lampu 1 menyala dan Lampu 1 mati. 

     Dalam sistem ini saat saklar lampu 1 ditekan (ON) maka akan memunculkan keterangan 

bahwa lampu 1 menyala dan 3 lampu mati. Kemudian untuk mematikan lampu 1, tekan saklar 

yang sebelumnya sudah menyala maka akan muncul keterangan bahwa semua lampu mati. 

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 adalah interface pada front panel menyalakan lampu 1. 
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