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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam satu dekade ini perkembangan teknologi dan informasi 
sangatlah pesat. Tujuan dasar dari dibuatnya teknologi tersebut adalah untuk 
membantu pekerjaan manusia. Berbagai macam aplikasi maupun alat telah 
diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul seiring 
perkembangan jaman. 

Teknologi smartphone merupakan salah satu bentuk hasil 
pengembangan teknologi yang sudah sangat berkembang pesat diseluruh 
dunia. Melalui teknologi ini, telah merubah berbagai macam aktivitas rutin 
dilakukan. Smartphone tidak hanya sebatas alat komunikasi namun juga 
telah dimanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi kebutuhan sehari-hari. 

Berbagai gagasan teknologi muncul dan berkembang seperti 
contohnya perangkat pemantauan lingkungan yang luas seperti di sekolah, 
perusahaan, pabrik bahkan rumah tinggal. Semua ini dapat dilakukan 
dengan bantuan pengendalian dari perangkat smartphone. 

Upaya menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting untuk 
dilakukan. Keamanan rumah bukan hanya soal harta benda yang disimpan 
di dalam rumah, namun juga keselamatan semua orang yang tinggal di 
dalam rumah tersebut. Untuk itu penting untuk memastikan keamanan 
rumah kita agar selalu terjaga dengan baik. 

Aktivitas kesibukan pekerja di kota-kota besar seringkali tidak dapat 
memperhatikan kondisi rumah. Lampu-lampu yang berada di pekarangan 
luar, tempat-tempat yang jarang dilalui sering tidak terpantau sehingga hal 
ini dapat menimbulkan beberapa kerugian. Ancaman tindak kejahatan akibat 
tidak diteranginya sudut-sudut rumah menjadi salah satu faktor 
dibutuhkannya alat pengendalian lampu jarak jauh.  

Alat ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghemat penggunaan listrik 
dimana pengguna dapat mengatur kapan untuk menyalakan dan mematikan 
perangkat listrik dirumah. Untuk mendukung pengembangan aplikasi 
pengendalian perangkat listrik jarak jauh ini maka dibutuhkan peralatan 
tambahan yang digunakan untuk merealisasikan proses pengendalian dan 
pemantauan lampu.  

Arduino merupakan paket board yang terdiri dari papan hardware 
dengan dengan mikrokontroler AVR serta software yang dikembangkan 
menggunakan bahasa Java dan menggunakan bahasa C sebagai rujukan 
dalam pemrograman. Mikrokontroler AVR ATmega 8355 merupakan 
sebuah alat yang dapat merealisasikan komunikasi serial dengan modul 
pengendali. Sedangkan modul wizfi210 dimanfaatkan sebagai alat 
penangkap sinyal wifi yang berisi perintah pengendalian atas perangkat 
listrik melalui aplikasi berbasis android. 
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Berdasarkan gambaran teknologi tersebut, penulis mengusulkan 
sebuah prototype Pengendali Kelistrikan Menggunakan Wifi Melalui 
Smartphone Android. Alat ini akan menghubungkan perangkat kelistrikan 
dirumah dengan aplikasi android pengguna dengan modul pengontrol yang 
dikendalikan oleh Arduino. Penggunaan wifi juga diperlukan sebagai media 
komunikasi antara database ke server dengan perangkat pengendali 
kelistrikan. Perangkat ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi 
pengguna dengan tingkat kesibukan tinggi.  

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalahnya adalah 
aktivitas kesibukan pekerja di kota-kota besar seringkali tidak dapat 
memperhatikan kondisi rumah dimana sudut-sudut rumah tidak diterangi 
oleh lampu-lampu yang diakibatkan penghuninya yang belum sampai 
dirumah. Hal ini dapat memicu ancaman tindak kejahatan terhadap rumah 
tersebut. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Alat ini hanya bisa digunakan pada smartphone berbasis android. 
2. Alat ini menggunakan sinyal wifi sebagai jangkauan jaringannya. 
3. Pembuatan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman php 

dan java beserta My-SQL sebagai database platformnya. 
4. Pengendalian kelistrikan hanya dibatasi pada saklar lampu jarak jauh 

menggunakan wifi dan perangkat smartphone maupun PC. 
 

1.4 Tujuan 
Tujuan dari pelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membuat aplikasi untuk smartphone yang dapat berfungsi sebagai 

kendali kelistrikan jarak jauh. 
2. Merancang sebuah Interface sistem pengendali kelistrikan dengan 

mikrokontroler AVR ATmega 8355, Bahasa pemrograman java.php 
dan penggunaan My-SQLdatabase. 
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1.5 Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Memudahkan pengendalian kelistrikan juga dapat mengoptimalkan 

kebutuhan listrik sekaligus sebagai pelopor dalam smart-home. 
2. Mengurangi resiko kriminalitas.  

 
1.6 Luaran 

Luaran dari program ini yang diharapkan adalah sebagai berikut. 
1. Aplikasi prototype pengendali kelistrikan melalui aplikasi smartphone. 
2. Karya Ilmiah yang dipublikasikan di seminar ilmiah. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Kebutuhan akan Lingkungan yang aman 

Salah satu kebutuhan primer masyarakat untuk hidup adalah 
memperoleh lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. Lingkungan yang 
baik merupakan tanggung jawab semua pihak sehingga kewaspadaan dini 
akan permasalahan keamanan tidak hanya dilakukan oleh polisi dan tentara, 
tetapi seluruh rakyat Indonesia.  

Upaya menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting untuk 
dilakukan. Keamanan rumah bukan hanya soal harta benda yang kita simpan 
di dalam rumah, namun juga keselamatan semua orang yang tinggal di 
dalam rumah tersebut. Untuk itu penting untuk memastikan keamanan 
rumah kita agar selalu terjaga dengan baik.  

Kesibukan warga masyarakat terhadap pekerjaan membuat diri 
mereka sulit untuk selalu waspada dan memperhatikan keadaan rumahnya. 
Beberapa cara sudah diterapkan seperti memasang pagar, menyewa satuan 
pengamanan dan lain-lain. Namun dibeberapa lokasi kondisi masyarakat, 
fitur-fitur keamanan tersebut tidak semua memilikinya.  

Lampu merupakan alat penerangan lingkungan. Namun tidak hanya 
sebatas itu, lampu juga bisa sebagai sarana mencegah tindak kejahatan 
dilingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan yang terang akan membuat 
seseorang yang berniat jahat untuk mengurungkan niatnya. Potensi dan 
indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, harus 
diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan. 

 
2.2 Aplikasi Mobile 

Smartphone sudah menjadi kebutuhan umum setiap masyarakat. 
Segala kebutuhan hidup baik dari transaksi keuangan, pembelian barang dan 
lain-lain sudah dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi mobile yang 
terinstall di smartphone. Menurut definisi dari Buku (Komputer, 2010), 
aplikasi mobile adalah aplikasi yang bisa digunakan secara berpindah– 
pindah tempat (mobile) sehingga bisa menikmati aplikasi–aplikasi kapanpun 
dan dimanapun pada smartphone anda sambil menjalankan aktifitas rutin. 

Salah satu sistem operasi yang populer dikalangan pengguna 
smartphone adalah sistem operasi android.Android adalah sistem operasi 
yang disematkan pada gadget, baik itu handphone, tablet, juga sekarang 
sudah merambah ke kamera dan jam tangan. (Wahadyo, 2012) 
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2.3 AVR (Automatic Voltage Regulator) 

 
 

Mikrokontroller AVR memiliki arsitektur RISC 8 Bit, sehingga 
semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit (16-bits word) dan sebagian 
besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus instruksi clock. Bandingkan 
dengan instruksi keluarga MCS-51 (arsitektur CISC) yang membutuhkan 
siklus 12 clock. RISC adalah Reduced Instruction Set Computing 
sedangkan CISC adalah Complex Instruction Set Computing. 

AVR dikelompokkan kedalam 4 kelas, yaitu ATtiny, keluarga 
AT90Sxx, keluarga ATmega, dan keluarga AT86RFxx. Dari kesemua 
kelas yang membedakan satu sama lain adalah ukuran onboard memori, 
on-board peripheral dan fungsinya. Dipilih Atmega8535 karena populasi 
yang banyak, sehingga ketersediaan komponen dan referensi penunjang 
lebih terjamin. 
Fitur yang ada pada board AVR 

 Sistem processor 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 
16 MHz.  

 Ukuran memory flash 8KB, SRAM sebesar 512 byte, EEPROM 
sebesar 512 byte.  

 ADC internal dengan resolusi 10 bit sebanyak 8 channel  
 Port komunikasi serial USART dengan kecepatan maksimal 2.5 

Mbps  
 Mode Sleep untuk penghematan penggunaan daya listrik  
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2.4 Pengertian Modul WizFi210 
WIZFi210 merupakan modul converter untuk antarmuka UART 

menjadi Wireless Ethernet ataupun sebaliknya. Dengan fungsi tersebut, 
maka WIZFi210 mampu membantu peralatan elektronika yang hanya 
memiliki antarmuka UART agar dapat terhubung ke jaringan LAN secara 
wireless. Modul wifi digunakan untuk menerima data yang dikirim dari 
smartphone, Modul wifi mode jaringan infrastruktur yang dapat 
berkomunikasi dengan smartphone android. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 

Tahapan Deskripsi Detail 

1. Literature 
Review 

 Mencari gambaran teknologi yang akan dibuat: 
 Review teknologi menggunakan arduino yang 

sudah dibuat 
 Review teknologi pengendali kelistrikan 

2. Analisa  Melakukan analisa kebutuhan untuk mendapatkan 
gambaran sistem yang sesuai dengan kasus sistem 
pengendali kelistrikan 

3. Desain  Desain Mockup aplikasi 
 Desain aplikasi dan database 
 Desain modul konektivitas dan pengendali listrik 

(arduino) 
4. Implementasi  Melakukan pengembangan aplikasi android 

 Mengembangkan perangkat/modul pengendali 
kelistrikan menggunakan arduino dan kelengkapan 
lainnya 

5. Pengujian  Melakukan pengujian 
6. Evaluasi  Melakukan evaluasi terhadap sistem 

 Memberikan kesimpulan terhadap kinerja sistem yang 
dibuat 

7. Publikasi  Membuat karya tulis 
 Melakukan sosialisasi 

 
3.1 Literature Review 
 Dalam tahap ini, penulis berusaha mendapatkan gambaran mengenai solusi 
teknologi yang sudah pernah diterapkan diberbagai sumber. Penerapan teknologi 
arduino, mikrocontroller, pengendali alat direview agar bisa mendapatkan 
informasi secara lengkap mengenai kelemahan dan kelebihan setiap alat yang 
akan digunakan. 
 
3.2 Analisa 

Setelah mencari referensi mengenai penerapan teknologi pengendali alat 
menggunakan arduino, penulis mendapat gambaran mengenai detil kebutuhan 
teknologi yang akan digunakan. Selain itu, berdasarkan informasi mengenai kasus 
yang pernah terjadi dimasyarakat, penulis berusaha menganalisa dan 
menyempurnakan ide teknologi agar sesuai dengan keadaan yang ditangani saat 
ini. 
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3.3 Desain 
Tahap ini, seluruh anggota tim merapatkan ide dan gagasan mengenai 

solusi aplikasi yang dibuat. Pekerjaan ini terbagi menjadi beberapa kelompok 
besar yaitu desain Mockup aplikasi, desain aplikasi dan database, desain modul 
konektivitas dan pengendali listrik (arduino). Melalui pembagian tugas ini, 
diharapkan akan tercapai hasil sempurna sesuai target waktu yang telah 
ditentukan. 
 
3.4 Implementasi 

Setelah perancangan dilanjutkan dengan pembuatan prototype yang 
meliputi perancangan software, hardware dan proses instalasi program ke dalam 
chip microcontroller AVR ATmega 8355 yang terintegrasi dengan aplikasi 
pendukung pada Android berupa apk. 
 
3.5 Pengujian 

Prototype yang telah dibuat diujikan apakah perangkat dapat berjalan 
dengan baik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membuat aplikasi android, 
menginstal file apk ke smartphone android dan mempairingkan koneksi 
smartphone Android dengan perangkat modul pada stop kontak dan menguji jarak 
maksimum antara perangkat Android dengan modul. 
 
3.6 Evaluasi 

Penyempurnaan alat dilakukan setelah pengujian untuk memperbaiki 
berbagai kekurangan yang terdapat pada perangkat. Menambah komponen atau 
mengganti komponen yang lebih baik pada perangkat. 
 
3.7 Publikasi 

Apabila ujicoba dan percobaan alat telah dilakukan, penulis akan 
membuatkan draft penulisan karya ilmiah yang nantinya akan dipublikasikan ke 
seminar-seminar ilmiah. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 

 
Tabel 4.1 Rancangan Anggaran Penelitian 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan  3.750.000 
2 Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan  5.235.000 
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa 1.000.000 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, 

lainnya sebutkan  
2.500.000 

Jumlah 12.485.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan 

No Kegiatan 

Bulan ke 

PIC 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Analisa kasus 
pada beberapa 

kejadian 
                

    
Randy 

2 Mencari referensi                      Maulida 

3 
Perancangan 
desain awal                     Randy 

4 
Pembuatan 

prototype dan 
pengujian 

                
    

Najih 

5 
Penyempurnaan 

alat                     Najih 

6 
Pembuatan 

laporan akhir                 
    Maulida 
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran 

No Keterangan Jml Harga Satuan 
(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

A. Peralatan Penunjang (20 - 30 %) 
1 microcontroller AVR ATmega8355  1  900.000  900.000 
2 Modul Wizfi210 1  450.000  450.000 
3 Arduino Uno (papan induk) 1  1.250.000  1.250.000 
4 Arduino Ethernet 1  150.000  150.000 
5 Power Bank 30000mAh 2A 1  500.000  500.000 
6 Micro USB to USB Cable 1  150.000  150.000 
7 Volt Meter Digital 1  350.000  350.000 
Sub total     3.750.000 
B. Bahan Habis Pakai (30 - 40 %)       
1 Belanja ATK 1  500.000  500.000 
2 Tinta Printer 4  100.000  400.000 
3 Jilid 2  100.000  200.000 
4 Dokumentasi 1  500.000  500.000 
5 buku Logbook 2  50.000  100.000 

6 Komunikasi selama 5 Bulan untuk 4 
orang 5  400.000  2.000.000 

7 Kertas 5  45.000  225.000 
8 Solder 1  100.000  100.000 
9 timah + gondorukem 3  120.000  360.000 
10 gergaji besi, tang, obeng 1  500.000  500.000 
11 Attraktor 4  50.000  200.000 
12 Buku Agenda 1  150.000  150.000 
Sub total      5.235.000  
C. Perjalanan (15 %)       
1. Transportasi Lokal 1  500.000  500.000 
2 Transportasi Uji coba 1  500.000  500.000 
Sub total      1.000.000  
D. Lain-lain (15 %)       
1. Penulisan Paper 1  500.000  500.000 
2. Publikasi 1  1.000.000  1.000.000 
3. Akomodasi Publikasi 1  1.000.000  1.000.000 
Sub total      2.500.000  
Total     12.485.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas 
 

No Nama / NIM Program Studi 
Bidang 
Ilmu 

Alokasi 
Waktu 
(Jam / 

Minggu) 

Uraian Tugas 

1 Randy Ari Pratama 
A11.2013.07432 

Teknik 
Informatika – 
S1 

Rekayasa 
Perangkat 
Lunak 

6 1. Koordinasi bersama 
anggota pelaksana. 

2. Monitoring dan 
mengurus keperluan 
PKM. 

3. Mengurus administrasi 
4. Analisa kasus 
5. Menguji prototype. 
6. Membuat laporan 

2. Muhammad Najih 
A11.2013.07980 

Teknik 
Informatika – 
S1 

Informatika 6 1. Membuat desain 
2. Mencari Referansi 
3. Mempersiapkan alat 

dan bahan. 
4. Membuat alat. 
5. Melakukan 

penyempurnaan alat 
3. Maulida Septianing 

Anggita 
A12.2014.05133 

Sistem 
Informasi – S1 

Sistem 
Informasi 

6 1.  
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
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Lampiran 5.Gambaran Teknologi yang hendak diterapkan 
 

Pengendali Kelistrikan Menggunakan Wifi melalui Smartphone Android 
adalah kombinasi dari rangkaian microcontroller AVR ATmega8355 dengan 
Modul wifi WizFi210dengan program yang dibenamkan pada AVR 
ATmega8355. Cara menggunakan perangkat ini adalah dengan menginstal 
program android yang sudah dibuat sebelumnya ke android, buka aplikasinya dan 
klik tombol Connect pada layar android tunggu sampai proses pairing selesai.  

Uji coba sederhana dapat dilakukan dengan menekan tombol On atau Off 
pada layar android pada lampu 1. Jika lampu 1 dalam posisi menyala maka akan 
tertera status On pada layar android dan kita dapat klik tombol Off, namun jika 
lampu pada posisi off maka akan tertera status mati dan kita dapat klik tombol On. 
Pada uji coba ini akan muncul status zero saat lampu diberikan perintah namun 
tidak merespon, ha ini menandakan bahwa ada kesalahan hardware yang terjadi 
atau lampu rusak dan perlu diganti. 

Tahapan proses jalannya program adalah user mengakses database 
menggunakan smartphone android yang terhubung internet dengan aplikasi yang 
sudah kita buat, databaseakan memberikan menerima perintah dan akan 
meneruskannya ke server (laptop) yang sudah terhubung dengan accesspoint. 
Server meneruskan perintah ke modul Wizfi210 yang sudah terkoneksi dengan 
server dan meneruskannya ke AVR ATmega8355 untuk dieksekusi pada relay dan 
memberikan pesan balasan. 

 
Gambar 4 Use case diagram 

 


