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BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN 

 

3.1  Tujuan Perancangan  

Tujuan dari perancangan alat  ini adalah untuk mewujudkan gagasan dan 

didasari oleh teori serta fungsi dari software  arduino dan perangkat remote 

control, untuk kemudian dipadukan dan dengan sedikit modifikasi sehingga 

menghasilkan alat yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, adapun tujuan 

dari perencanaan pembuatan alat adalah: 

1. Menentukan deskripsi kerja dari alat yang direncanakan 

2. Menentukan komponen-komponen yang diperlukan 

3. Sebagai pedoman dalam pembuatan alat 

4. Mengatur tata letak komponen yang digunakan 

5. Meminimalisir kesalahan dalam proses pembuatan 

6. Alat yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan 

 

3.2 Deskripsi Model Instalasi Otomatis 

3.2.1 Spesifikasi Model Instalasi Otomatis 

1. Remote kontrol yang digunakan adalah IR Remote for Arduino sebagai input 

perintah untuk mengendalikan output berupa lampu 

2. Kontroller menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno 

3. Optocoupler digunakan sebagai saklar elektrik untuk memerintahkan relay 

bekerja 

4. Relay digunakan untuk menyalakan output berupa lampu dari perintah remote 
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5. Saklar tukar sebagai pengendali lampu secara manual. 

 

3.3  Perancangan Sistem Kerja Instalasi Otomatis Menggunakan Remote 

Control 

Secara umum sistem instalasi menggunakan remote kontrol ini terdiri dari 

input, kontroler, dan output. Bagian masukan (inputan) dari sistem ini adalah 

perintah tombol pada remote control dan perintah saklar yg digerakkan secara 

manual. Bagian kontroler dari sistem ini adalah mikrokontroller arduino. Bagian 

keluaran (output) dari sistem ini adalah menyalakan lampu. 

Mikrokontroller

Arduino

Saklar Putar

Remote Kontrol

Lampu

 

Gambar 3.1 Blok Diagram 
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Gambar 3.2 Flowchart Sistem Instalasi Menggunakan Remote Control dan Saklar 

Tukar 
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Dari gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa prinsip dari sistem ini adalah 

menyalakan dan mematikan lampu berdasarkan perintah remote control atau 

menggunakan saklar tukar sebagai saklar manual. 

Kondisi awal ketika tombol pada remote control ditekan maka transmiter 

pada remote akan mengirimkan sinyal infra merah ke IR receiver atau penerima 

sinyal infra merah yang tersambung oleh mikrokontroller kemudian 

menerjemahkan pulsa infra merah tersebut kedalam kode HEX dengan bantuan 

arduino library. Kode HEX atau alamat tombol pada remote control tersebut akan 

dijadikan trigger atau pemicu untuk memberi sinyal ke output pin arduino yang 

terhubung ke optocoupler agar mengalirkan tegangan ke relay untuk menyalakan 

atau mematikan lampu yang dituju. 

Untuk menyalakan atau mematikan lampu dengan menggunakan saklar 

tukar sama seperti menggunakan saklar konvensional pada umumnya. 

 

3.4  Perancangan Hardware 

3.4.1  Perancangan Model Miniature 

Bahan yang digunakan untuk merancang miniature instalasi pada denah 

rumah adalah papan kayu yang mempunyai ketebalan 8 mm dengan ukuran 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.3 Ukuran Miniature 

 

 

Gambar 3.4 Foto Miniature Denah 

 



28 
 

 
Reida Pasgara Putra, 2013 
Rancang bangun instalasi listrik otomatis berbasis mikrokontroler arduino 

Universitas pendidikan indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

3.4.2  Remote Control 

Pada bagian input sistem ini menggunakan remote control Series IR 

Remote for Arduino untuk mengirimkan perintah ke IR receiver yang kemudian 

akan di proses oleh mikrokontroller untuk mengendalikan lampu sebagai 

outputnya. 

 

Gambar 3.5 Remote Control dan IR Receiver 

 

3.4.2.1 Menghubungkan IR Receiver 

 IR Receiver mempunyai 3 pin untuk dihubungkan ke mikrocontroller 

Arduino, yaitu pin VCC ke pin 5V Arduino, pin GND ke pin GND Arduino, dan 

pin D ke salah satu pin digital Arduino. Pada perancangan ini penyusun 

menggunakan pin digital 11 pada arduino. Gambar koneksinya dapat dilihat di 

bawah ini. 



29 
 

 
Reida Pasgara Putra, 2013 
Rancang bangun instalasi listrik otomatis berbasis mikrokontroler arduino 

Universitas pendidikan indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Gambar 3.6 Koneksi IR Receiver Pada Arduino 

 

3.4.3  Controller  

Controller yang digunakan adalah Arduino ATMega328, dipilihnya chip  

ini adalah karena fitur-fitur yang dimiliki cukup lengkap, selain itu juga memiliki 

kecepatan yang lebih baik yaitu satu siklus mesin untuk satu intruksi dengan 

kecepatan hingga 16MHz serta banyak tersedia dipasaran. 

 

Gambar 3.7 Microcontroller Arduino Uno smd 
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Untuk dapat bekerja mikrokontroler perlu mendapat tengan kerja berupa 

tegangan kerja sebesar 5 V dengan arus 40 mA dan ground serta clock, dengan 

clock yang digunakan pada perancangan ini sebesar 16 MHz. 

 

3.4.3.1 Perancangan Input dan Output pada Mikrokontroler 

 Pengalamatan input dan output pada kaki – kaki pin pada mikrokontroler 

Arduino dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 Pengalamatan Kaki Pin pada Mikrokontroler Arduino 

No Pin Digital Keterangan 

1 Pin 11 Sebagai input IR receiver 

2 Pin 8 Sebagai output ke lampu 1 

3 Pin 2 Sebagai output ke lampu 2 

4 Pin 3 Sebagai output ke lampu 3 

5 Pin 4 Sebagai output ke lampu 4 

6 Pin 5 Sebagai output ke lampu 5 

7 Pin 6 Sebagai output ke lampu 6 

8 Pin 7 Sebagai output ke lampu 7 

 

3.4.4 Perancangan Rangkaian Driver Relay 

Komponen aktif pada rangkaian ini adalah  ic optocoupler 4N35 dan dua  

buah transistor. Input dari mikrokontroler sebesar 5 Volt mengalir menuju kaki 1 

optocoupler , LED infra merah menyala  cahaya LED infra merah di terima oleh 

kaki basis fototransistor, sehingga fototransistor akan mengalirkan arus sebesar 5 

Volt dari sumber menuju kaki kolektor menuju kaki emiter dan mengirimkan 
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sinyal 5 Volt ke kaki basis transistor BC 547. Transistor ini berfungsi sebagai 

saklar elektronik yang akan mengalirkan arus jika terdapat arus bias pada kaki 

basisnya. Dari transistor BC 547 menuju transistor TIP31C untuk mengaktifkan 

relay 12 Volt jenis DPDT (Double Pole Double Throw). 

 

Gambar 3.8 Skema Rangkaian Driver Relay 

 

3.4.6  Pengawatan Relay DPDT ( Double Pole Double Throw ) 

Dibutuhkan satu buah relay DPDT untuk mengontrol satu buah output 

berupa lampu. Cara kerjanya adalah ketika relay diberi input 12 Volt dan ground 

pada kaki (13, 14) maka kaki (9, 12) yang mengalirkan tegangan 220 Volt dari 

sumber akan kontak dengan kaki NO (5, 8) yang terhubung ke phasa lampu dan 

lampu akan menyala. Dalam keadaan normal atau kaki (13, 14) tanpa tegangan, 

maka kaki NO (5, 8) yang terhubung ke phasa beban tidak akan mengalirkan 

tegangan 220 Volt dan lampu dalam kondisi mati. 
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Gambar 3.9 Skema Pengawatan Relay ke Beban dalam keadaan normal 

 

3.4.7  Pengawatan Saklar Tukar 

 Saklar tukar diperlukan untuk menyalakan dan mematikan lampu secara 

bergantian oleh saklar yang terdapat pada relay. Rangkaian pengawatannya dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.10 Skema Pengawatan Saklar Tukar dengan Relay 
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3.5  Perancangan software 

3.5.1  Perancangan Pemrograman Remote Control 

 Sebelum remote control ini dapat digunakan, Pertama-tama terlebih 

dahulu harus memasukkan data library IR Remote kedalam software arduino. 

Setelah itu software arduino dapat membaca / menerima sinyal infrared dengan IR 

receiver dan board arduino.  

 

Hubungkan IR receiver  pada boar Arduino. Kemudian tulis dan upload sketch 

kosong berikut : 

 

#include <IRremote.h> 

int RECV_PIN = 11; 

IRrecv irrecv(RECV_PIN); 

decode_results results; 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver 

} 

void loop() { 

  if (irrecv.decode(&results)) { 

    Serial.println(results.value, HEX); 

    irrecv.resume(); // Receive the next value 
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(sumber: http://dfrobot.com ) 

 

 

Gambar 3.11 Tampilan Serial Monitor Pada Software Arduino  

 Kemudian, angka HEX yang muncul pada serial monitor dijadikan 

trigger/pemicu untuk mengontrol output pin pada program Arduino.Untuk lebih 

jelasnya contoh perintah pemrograman pada software Arduino dapat dilihat pada 

lampiran.  

 Dalam perancangan ini penulis hanya memakai beberapa tombol yang 

tersedia pada remote control, diantaranya: 
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1. Tombol angka 1 untuk menyalakan dan mematikan lampu 1 

2. Tombol angka 2 untuk menyalakan dan mematikan lampu 2 

3. Tombol angka 3 untuk menyalakan dan mematikan lampu 3 

4. Tombol angka 4 untuk menyalakan dan mematikan lampu 4 

5. Tombol angka 5 untuk menyalakan dan mematikan lampu 5 

6. Tombol angka 6 untuk menyalakan dan mematikan lampu 6 

7. Tombol angka 7 untuk menyalakan dan mematikan lampu 7 


