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ABSTRAK
Suasana aman,nyaman,dan hemat energi pada
rumah saat ini sangat dibutuhkan bagi setiap pemilik
rumah. Hal ini dikarenakan tingkat keamanan ,
kenyamanan (berhubungan dengan kelembaban udara)
dan sumber energi listrik semakin berkurang. Sekarang
ini banyak sekali kalangan elite yang memodifikasi
rumahnya menjadi rumah yang berdayaguna tinggi
(Smart Home) yang tentunya mengeluarkan uang yang
sangat banyak. Sedangkan pada proyek akhir ini dibuat
suatu sistem otomasi rumah yang nantinya bisa
memenuhi tiga kriteria diatas yaitu nyaman, aman dan
efesien dengan biaya yang terjangkau.
Sistem ini terdiri dari empat buah sensor dan
dua buah aktuator. Diantara sensor tersebut adalah sensor
gerakan (PIR) untuk mendeteksi adanya kemalingan,
sensor kelembaban (SHT11) untuk mendeteksi
kelembaban udara yang nantinya menjalankan kipas
angin sebagai aktuator, sensor cahaya (LDR) untuk
mendetekasi intensitas cahaya pada siang hari yang akan
mematikan lampu secara otomatis sehingga menghindari
pemborosan listrik dan sensor pendeteksi gas ataupun
asap (TGS) agar ketika ada asap yang intensitasnya besar
dan memusat maka akan dibaca sebagai kebakaran.
Untuk keamanan yaitu PIR dan TGS akan menyalakan
alarm di rumah ataupun POS satpam dengan fasilitas
SMS Gateway. Untuk pemilik rumah dapat memonitor
keadaan semua sensor yang sedang berjalan dengan
fasililtas SMS Gateway pula.
Setelah diujikan alat ini dapat bekerja dengan
baik karena pembacaan sensor dan pengiriman data yang
baik,Hal ini ditandai dengan adanya nilai error yang
kecil misalkan pada SHT11 dengan 1,276% untuk
kelembaban dan 1,42 % untuk suhu. Akan tetapi pada
starting alat bekerja membutukan waktu agar pembacaan
sempurna karena sensor TGS dan PIR pembacaan
datanya akan stabil saat starting awal sekitar 90 detik.
Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari sensor itu
sendiri terutama TGS dan PIR yang butuh waktu untuk
kestabilan.
Kata Kunci : PIR, SHT11, LDR, TGS, SMS Gateway,
Mikrokontroler
ABSTRACT
The atmosphere is safe, comfortable and energy
efficient at home when this is needed for every home
owner. This is because the level of security, comfort
(related to air humidity) and electrical energy source

decreased. Now a lot of elites who modified his house
became the home of powerful high (Smart Home), which
certainly spend money very much. While on this final
project otomasirumah created a sistem that will meet the
three criteria above that is comfortable, safe and
efficient with a cost that can be pressed.
This sistem consists of four sensors and two
aktuators. Among these sensors are motion sensors (PIR)
to detect the theft, a humidity sensor (SHT11) to detect
the humidity which will run the fan as an aktuator, a
light sensor (LDR) to mendetekasi light intensity during
the day which will automatically turn off the lights so
that avoid wasting electricity and gas detection sensors
(TGS) for when there is smoke a great intensity and focus
it will be read as a fire. For the security of the PIR and
TGS will switch on alarms in the home or POS security
guard with SMS Gateway facility. For home owners to
monitor the state of all sensors that are running with
fasililtas SMS Gateway as well.
Having tested this device can work better with is
marked by the reading of sensors and data transmission
are good also, but the work requires a starting tool for
reading the perfect time for TGS and PIR sensor data
readings will be stable during the early starting about 90
detik.Untuk must overcome use for signal conditioning of
sensor response to the micro-running quickly.
Keywords: PIR, SHT11, LDR, TGS, SMS Gateway,
Mikrokontroller
I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Selain perkembangan teknologi embedded,
teknologi saat ini juga merambah ke realitas kehidupan
manusia, salah satunya adalah pengembangan suatu
sistem otomasi rumah. Rancang bangun sistem otomasi
rumah sudah bukan hal umum ada di kalangan elite.
Dengan berbagai fasilitas yang ada, sistem otomasi
rumah nantinya bisa memudahkan pemiliknya untuk
menjaga dan memberikan kenyamanan bagi setiap orang
yang tinggal didalamnya. Fasilitas-fasilitas tersebut
didapat karena adanya beberapa piranti sensor yang
nantinya dapat mendeteksi suatu keadaan yang tidak
sesuai dengan kriteria keadaan yang diharapkan yaitu
nyaman, aman dan efesien. Untuk itulah dibuat suatu
sistem rancang bangun otomasi rumah berbasis
mikrokontroler yang mencakup tiga kriteria tersebut
tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak
B. Tujuan
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Agar setiap pemilik rumah dapat menjadikan
rumahnya sebagai tempat singgah yang nyaman, efesien
dan aman.
C. Batasan Masalah
Berikut ini adalah batasan masalah yang dipakai
dalam tugas akhir ini, yaitu :
1. Sumber listrik pada rumah harus selalu hidup karena
pada sistem otomasi rumah ini tidak disediakan
sumber cadangan listrik yang lain.
2. Sistem bekerja dengan baik secara hardware dan
tidak ada kerusakan hardware pada sistem.
II. PERANCANGAN SISTEM
A.

Konfigurasi Sistem dan prinsip kerja alat

Secara garis besar, sistem ini menggunakan
mikrokontroler sebagai pengintegrasi utama dalam
kesinambungan sistem ini. Mikrokontroler yang
digunakan dalam sistem ini adalah ATMega8. Ada dua
mikrokontroler ATMega8 yang nantinya akan
terintegrasi dalam sistem ini yaitu dengan menggunakan
komunikasi SMS Gateway. Dan begitupula piranti
lainnya seperti sensor dan aktuator. Ada empat sensor
digunakan yaitu sensor gerak untuk mendeteksi adanya
kemalingan saat pemilik rumah tidak berada di rumah
dengan menggunakan sensor PIR, Sensor cahaya yaitu
LDR untuk mendeteksi keadaan siang hari yang nantinya
akan mematikan lampu yang masih menyala sehingga
energi listrik yang digunakan dapat diminimalisir, sensor
SHT11 sebagai sensor suhu dan kelembaban yang
nantinya akan mendeteksi kelembaban ruangan yang
pengaruhnya terhadap kenyamanan dari ruangan itu
sendiri yang nanti aktualnya akan menyalakan kipas
sebagai penetralisir ruangan, dan sensor TGS sebagai
sensor asap yang nantinya akan mendeteksi asap berlebih
dan dibaca sebagai kebakaran. Apabila kondisi
kemalingan dan kondisi kebakaran terpenuhi maka akan
menyalakan alarm dan akan mengirim sms ke pemilik
rumah dan mikrokontroler juga akan mengirim sms ke
mikrokontroler yang ada di POS satpam yang nantinya
akan menyalakan alarm dan akan ditampilkan di LCD
blok dan nomer rumah yang mengalami kemalingan
maupun kebakaran.
Berikut ini adalah gambar dari system :

B.

Perancangan dan pembuatan pernagkat keras

Dengan adanya diagram alat maka perencanaan
dan pembuatan perangkat keras atau hardware terdiri
dari beberapa rangkaian, yaitu:
1. Power Supply sebagai pencatu tegangan.
2. Sensor PIR sebagai sensor pendeteksi gerak
manusia.
3. Sensor LDR sebagai pendeteksi cahaya matahari.
4. Sensor SHT11 sebagai sensor pendeteksi
kelembaban ruangan.
5. Sensor TGS sebagai sensor pendeteksi gas atau
asap.
6. Rangkaian minimum sistem ATMega8 master untuk
rumah
7. Rangkaian minimum sistem ATMega8 slave untuk
pos satpam
8. Rangkaian Relay sebagai aktuator.
9. Rangkaian alarm sebagai aktuator untuk kebakaran
dan kemalingan.
10. LCD sebagai Display informasi.
III. PENGUJIAN DAN ANALISA DATA
Metode pengujian pada proyek akhir ini dimulai
dengan pengujian mikrokontroler AT Mega8. Perlu
adanya pengujian mikrokontroler agar kita tahu bahwa
mikrokontroler bekerja dengan baik atau tidak karena hal
ini sangat penting mengingat pengintegrasi semua sistem
utama adalah mikrokontroler. Selanjutnya yang diuji
adalah sensor. Ada empat sensor yang akan diuji
nantinya adalah sensor PIR, sensor SHT11, sensor LDR
dan sensor TGS, setelah itu akan dilakukan pengujian
dari SMS gateway apakah komunikasi ini bekerja dengan
baik atau tidak untuk mengintegrasikan dua
mikrokontroler maupun dengan user
A.

Pengujian Minimum sistem AT Mega8

Tujuan dari pengujian dari mikrokontroler adalah
untuk mengetahui bahwa setiap Port yang digunakan
pada mikrokontoler AT Mega8 bekerja dengan baik
dengan nilai tegangan 4.5-5 Volt. Pengujian khususnya
dilakukan pada Port yang digunakan. Pengujian
dilakukan dengan cara menghubungkan probe positif
AVO ke Port yang diuji dan Probe Negatif pada Ground.
Hasilnya adalah didapat nilai 4,9 V yang artinya
adalah logika “1” yang mengindikasikan bahwa
minimum system bekerja dengan baik.
B.

Pengujian Sensor PIR

Pengujian sensor PIR dilakukan dengan melihat
sensitifitas sensor terhadap jarak tempuh. Hasilnya
adalah pada jarak 5 meter sensor ini dapat bekerja dan
apabila lebih dari 5 meter maka tidak terdeteksi karena
PIR bukan hanya mengamati pergerakan manusia saja,
akan tetapi juga pancaran sinar inframerah pasife dari
tubuh manusia. Datanya adalah sebgai berikut :

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem
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Tabel 4.1Data Pengujian sensitifitasPIR terhadap jarak

kalibrasi lebih lambat dari hasil LCD dikarenakan
scaling datanya lebih besar sehingga kurang presisi.
D.

Pengujian Sensor LDR

Pengujian LDR dilakukan dengan mengukur
tegangan yang ada pada kaki LDR dengan suatu kondisi
intensitas cahaya tertentu. Utuk menetahui jumlah
Intensitas, digunakan alat Lux meter.
Berikut ini adalah hasil pengukuran Intensitas
terhadap tegangan.
Tabel 4.3Data Pengujian LDR
C.

Pengujian Sensor SHT11

Pengujian
SHT11
dilakukan
dengan
membandingkan dengan alat kalibrator suhu dan
kelembaban. Dari pengujian didapat hasil sebagai
berikut:
Tabel 4.2 Data Pengujian kelembaban

Prosenstase Error dari sensor dapat dihitung
sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Pengujian Suhu

Semakin besar cahaya yang diterima maka semakin
kecil nilai resistansi yang ada pada LDR. Hal ini
disebabkan karena LDR terbuat dari bahan
semikonduktor yang terbuat dari cadmium sulfida (CdS)
dan cadmium seleneida (CdSe) yang mana bahan-bahan
ini sangat sensitive terhadap cahaya.
Semakin besar Resistansi maka tegangan LDR
juga akan semakin besar pula. Dan ketika tegangan
sudah mencapai 2,3 V atau lebih maka lampu akan
menyala. Nilai 2,3 Volt adalah batas bawah untuk lampu
menyala setelah kondisi awal mati sedangkan nilai 2,7
Volt adalah batas bawah saat lampu menyala dan
kemudian mati. inilah yang dinamakan histerysis.
Dengan fungsi Hysterisis maka tidak akan terjadi kondisi
bouncing pada lampu.
E.

Pengujian Sensor TGS

Pengujian sensor TGS dilakukan dengan mengukur
kepekaan sensor terhadap adanya asap ataupun gas di
sekitarnya. Berikut ini adalah data yang diambil saat
sensor TGS dihadapkan dengan tipe-tipe jenis asap :
Tabel 4.3 Data pengujian TGS
No Jenis Asap
Nilai pembacaan ADC
dari LCD
1
Tipis
64
2
Sedang
135
3
Tebal
219
Dari data hasil pengujian dapat diketahui bahwa
perubahan nilai suhu dan kelembaban yang terdeteksi
menunjukkan nilai kemiripan yang ditandai dengan
prosentase error yang kecil. Prosentase error sendiri
didapatkan karena adanya selisih perubahan nilai dalam
pendeteksian suhu dan kelembaban ruangan. Untuk alat

Dari pengujian diatas diketahui bahwa asap
tipis belum bisa dikatakan sebagai pemicu suatu
kebakaran sedangkan untuk asap jenis sedang bisa
memicu suatu kebakaran dan untuk atas jenis tebal bisa
dikatakan sebagai suatu kebakaran.
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IV. PENUTUP
A.

Kesimpulan

Setelah melakukan tahap perancangan dan
pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan dengan
tahap pengujian dan analisa maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
•
•

•

•

•

B.

Penggunaan PIR lebih optimal jika dipasang di
pintu masuk karena jangkauan PIR sangat
terbatas yang hanya mencapai 5 meter.
Penggunaan sensor LDR diusahakan tepat
menghadap sinar matahari sehingga sensor
akan lebih sensitif karena Iluminasi dari cahaya
matahari lebih dari 800 lux akan mematikan
Lampu.
Pengunaan SHT11 dalam hal ini sangatlah
tepat karena setelah dikalibrasi, error yang
ditemukan kecil yaitu sekitar 1,276% untuk
kelembaban dan 1,42 % untuk suhu.
Penggunaan TGS akan optimal jika dipasang di
tempat yang biasanya berpotensi sebagai
pemicu kebakaran seperti dapur. TGS akan
mendeteksi asap yang berpotensi sebagai
pemicu kebakaran seperti asap tebal
Penggunaan SMS gateway adalah sebagai
komunikasi antara mikrokontroler home,
mikrokontroler pos dan user.

Saran

Dari hasil Proyek Akhir ini masih terdapat
beberapa kekurangan dan dimungkinkan untuk
pengembangan lebih lanjut. Oleh karenanya penulis
merasa perlu untuk memberi saran-saran sebagai berikut
:
• Pada proyek akhir ini masih menggunakan sistem
otomasi sederhana sehingga aktuatornya masih
memanfaatkan sinyal digital. Agar lebih menarik
lagi, perlu digunakan logika yang lain seperti Fuzzy
agar aktuatornya bisa terkontrol dengan baik.
V.
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