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ABSTRAK
Pengendali rumah secara otomatis atau lebih dikenal dengan Home Automation banyak berkembang,
dimana sistem ini banyak membantu dalam pengawasan, perencanaan, dan pengendalian segala peralatan
yang kita perlukan dalam rumah sendiri. Ditambah dengan kemampuan telekomunikasi yang mendukung
sistem tersebut, sehingga sistem ini terintegrasi mulai dari telekomunikasi, didukung oleh sistem
pengendali dari mikrokontroler terhadap peralatan yang diperlukan serta perangkat lunak atau software
yang mendukung, sehingga tercipta Internet Of Things (IoT). Sistem Home Automation dengan Internet
Of Things dimana dipadukan dengan metode manajemen otomatis dari rumah cerdas adalah dengan
menjalankan berbagai pengendalian sebagai hasil dari algoritma pemrosesan internal yang mengontrol
rumah misalnya kontrol suhu, kontrol pencahayaan, melakukan penjadwalan. Setelah secara teknis
didapatkan metode manajemen otomatis kemudian dibantu dengan metode pengumpulan data baik
dengan melakukan metode observasi, eksperimental dan wawancara. Dengan sistem ini didapatkan
sebuah aplikasi dan sistem website pada internet dengan HTML dan disinkronisasi dengan server utama
pada mikrokontroler Arduino Severino dimana yang lebih dikenal dengan webserver dalam embedded
sytem pada mikrokontroler dalam mengendalikan sensor-sensor seperti sensor PIR (Passive Infra Red)
untuk mengetahui keberadaan penghuni, sensor suhu dan kelembaban ruangan, sensor gas untuk
kebocoran, pengendali lampu, pengendali pendingin ruangan, pengendali pencahayaan ruangan serta
adanya penjadwalan dengan waktu yang berada di internet disinkron dengan RTC (Real Time Clock) dan
Algoritma Zeller Congruence supaya secara penanggalan waktu lebih tepat, dan juga laporan email secara
otomatis kepada pengguna sistem tersebut.
Kata kunci: Arduino Severino , IoT, System Home Automation, Server, Website

1.

Pendahuluan
Teknologi yang sedang berkembang seperti Smart Home (SH) atau rumah pintar atau lebih
kenalnya smart Home Automation telah menjadi fitur dari penulisan fiksi ilmiah selama
bertahun-tahun , tetapi hanya menjadi praktis sejak awal abad ke 20 setelah pengenalan listrik
yang luas ke dalam rumah , dan majunya teknologi Informasi [1], [2].
Teknologi pada sekarang ini semakin bertambah canggih, dimana setiap tahun
bermunculan penemuan teknologi baru dari banyak peneliti dari berbagai perusahaan teknologi.
Teknologi yang baru diciptakan tidak akan berarti apabila tanpa perangkat keras yang dapat
deprogram atau yang dikenal dengan embedded system, dimana sistem tersebut merupakan
kombinasi antara perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (Software) menurut Michael
Barr dan Anthony Massa (2006). Berkembang kemudian dengan adanya interaksi antar manusia
dengan mesin dan disini khususnya interaksi manusia dengan mesin yang lebih dikenal Human
Connectitivity Interaction (HCI). Sejak adanya penemuan teknologi terhadap komputer dan alat
komunikasi seperti alat selular mulai berkembang menjadi hubungan manusia dengan device
tersebut dan internet atau yang lebih dikenal dengan Internet of Things (IoT). Menurut analisa
McKinsey Global Institute, internet of things adalah sebuah
teknologi
yang
memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya
dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya
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sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan
informasi baru yang diperoleh secara independen.
Dari kedua perkembangan tersebut baik dengan menggunakan Embedded System
dipadukan dengan Internet Of Things bisa diaplikasikan dalam mendesain pengendali rumah
dengan sistem embedded yang dipadukan dengan informasi yang dapat diberikan melalui
informasi di WEB yang dilewati pada jaringan wireless. Pertama kali " rumah kabel " dibangun
oleh penggemar Amerika selama tahun 1960-an , tetapi dibatasi oleh teknologi pada waktu itu.
Istilah " rumah pintar " pertama kali diciptakan oleh American Association of pembangun
rumah pada tahun 1984 [3] . Dengan penemuan mikrokontroler , biaya kontrol elektronik jauh
lebih cepat dan selama tahun 1990 otomasi rumah bangkit untuk menonjol [1]. Meskipun minat
otomatisasi rumah , pada akhir tahun 1990-an tidak ada serapan luas - dengan sistem seperti
masih dianggap domain dari penggemar atau orang kaya [2].
2.

Metode
Metode yang dipakai dalam perencanaan produk tersebut perpaduan perancangan
perangkat keras (hardware) dengan perangkat lunak (software) sebagai interface atau
penghubung antara user dengan perangkat keras berupa embedded system atau lebih dikenal
dengan mikrokontroler yang berfungsi mengendalikan sistem otomasi rumah dan bisa terlihat
pada gambar 1.
Metode Perancangan
Observasi halaman Web
sebagai interface antara
user dan sistem
pengendali web server

Observasi web server
sistem pengendali
Arduino sebagai
embedded system

Observasi metode
penjadwalan dengan
penambahan algoritma
Zeller Congruence

Metode Perancangan Set
Schedule pada Sistem
Home Automation

Gambar 1. Metode Perancangan Sistem

Webserver I/O pada home
automation mencakup:
- Blok sistem otomasi
rumah dan pemasangan
sensor serta jaringan
komunikasi
- Pengumpulan data skema
lokasi yang hendak
dijadikan percobaan sistem
- Perancangan Sistem
Interface pada halaman
WEB

Metode perancangan sistem pada gambar 1 dilakukan dengan menggunakan metode
pengumpulan data yaitu seberapa besar denah atau lokasi rumah yang akan dipakai untuk
pengujian sistem tersebut, kemudian dari lokasi tersebut bisa direncanakan seberapa banyak
jumlah ruangan, dan sejumlah perangkat listrik serta sensor yang akan hendak dipakai.
Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data perangkat keras apa saja yang hendak dipakai
serta jenis modul apa saja yang mendukung dari kinerja sistem otomasi rumah, dimana
perangkat keras yang dipakai adalah dengan perangkat keras Arduino webserver dan input /
outputnya serta komunikasi dengan jaringan intranet ethernet dimana pada jaringan internet
setiap client memiliki TCP/IP yang berbeda satu sama lain atau disebut dengan unique address
[7]. Setelah pengumpulan data baik lokasi serta perangkat keras baru dilanjutkan dengan
pengumpulan data untuk mendukung sistem interface yang bisa dipakai user pada sebuah
komputer atau perangkat selular supaya bisa mengatur penjadwalan dan pengaturan sistem.
Dimana user bisa menggunakan HTML atau web yang telah dibuat sendiri dengan melalui
panduan dalam pembelajaran HTML yang dibahas pada pustaka [6] dan didalam HTML
tersebut terdapat sistem penjadwalan dengan algoritma Zeller Congruence supaya secara
penanggalan waktu lebih tepat, dan juga laporan email secara otomatis kepada pengguna sistem
tersebut. Dan kesemuanya bisa terlihat pada alur metode perancangan pada gambar 1.
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a.

Observasi Pengumpulan Data Webserver
Pada umumnya webserver adalah sebuah perangkat lunak yang berguna memberikan
pelayanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP pada klien yang
biasanya dikenal dengan nama web browser dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya
dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML [6].
Dalam bentuk sederhana web server akan mengirim data HTML kepada permintaan web
Browser sehingga akan terlihat seperti pada umumnya yaitu sebuah tampilan website yang bisa
dilihat pada gambar 2 Sistem Webserver.

Gambar 2. Sistem Webserver

Dapat disimpulkan bahwa web server merupakan pelayan (pemberi layanan) bagi web
client (browser) seperti Mozilla, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari dan lain sebagainya,
supaya browser dapat menampilkan halaman atau data yang anda minta dimana fungsi utama
mentransfer atau memindahkan berkas yang diminta oleh pengguna melalui protokol
komunikasi tertentu [6]. Oleh karena dalam satu halaman web biasanya terdiri dari berbagai
macam jenis berkas seperti gambar, video, teks, audio, file dan lain sebagainya, maka
pemanfaatan web server berfungsi juga untuk mentransfer keseluruhan aspek pemberkasan
dalam halaman tersebut, termasuk teks, gambar, video, audio, file dan sebagainya.
b.

Observasi Webserver I/O dengan Arduino
Pengembangan Webserver pada umumnya menggunakan sebuah PC yang cukup besar
dan memakan daya yang cukup besar, kemudian dikembangankan webserver kearah embedded
system dimana dengan embedded system bisa dapat mengatur berbagai peralatan secara berdiri
sendiri atau stand alone.

Gambar 3. Sistem Webserver dengan Mikrokontroler

Embedded system pada umumnya menggunakan mikrokontroler dan di sini fungsi
mikrokontroler sebagai web server, dimana pada umumnya dan pada dasarnya mikrokontroler
sebagai input-output dalam sebuah pengendalian tetapi juga bisa dipakai dalam pengendalian
web server yang bisa dilihat pada gambar 3. Sebelum teknologi Arduino berkembang
pemrograman jaringan pada mikrokontroler cukup sulit kemudian dengan adanya modul
arduino disertai dengan adanya Ethernet library pemrograman jaringan menjadi lebih mudah.
Pada fungsi Arduino Library Ethernet arduino telah menyediakan berbagai method dan
beberapa protokol (HTTP,TCP,UDP) [7] yang memungkinkan program sketch menjadikan
arduino sebagai client atau server [8], dimana telah dibahas dan telah dicoba dalam beberapa
penelitian yang lainnya. Beberapa cara komunikasi Arduino pada jaringan Ethernet yaitu
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seperti Arduino sebagai web server, kemudian Arduino sebagai client web server (berfungsi
seperti google crome, IE atau mozilla), dan juga Client – server dgn protokol TCP, arduino
bisa diset sebagai client atau servernya Client – server dengan protokol UDP, arduino bisa
diset sebagai client atau servernya. Berikut ini pemakaian HTTP transaction yaitu dimana
proses request sebuah web client dan respon sebuah web server, web Client meminta halaman
index.html dari webserver www.example.com yang bisa terlihat pada gambar 4.

Gambar 4. Transaksi HTTP & Arduino Sebagai Web Server

Proses pengontrolan dan pengambilan data melalui jaringan ethernet yang paling mudah
adalah Arduino dijadikan sebagai web server dan bisa meminta atau mengeset data lewat web
client. Arduino ethernet (atau Arduino dgn ethernet shield ) sebagai Web Server. Pada percoban
ini Pc akan menghubungi alamat web server arduino yg telah di set menggunakan web client spt
google crome, mozilla atau IE.Header Respon dari web server dari arduino yg akan kita buat
seperlunya saja yaitu “HTTP/1.1 200 OK Content-type:text/html;” diikuti oleh kode HTML
yg akan dikirim ke client yang bisa dilihat pada gambar 4.
c.

Metode Webserver I/O pada Home Automation dan Set Schedule
Pengembangan berikutnya bagaimana sistem webserver yang bisa berada pada embedded
system bisa diaplikasikan pada Home Automation. Sistem Home Automation memiliki fungsi
dimana mengurangi biaya dalam pengaturan sistem instalasi listrik rumah, dapat berhubungan
dengan sistem jaringan, dengan sistem Home Automation dapat diukur dan dapat dikembangkan
lebih baik, dan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik daripada sistem konvensional [10].
Sistem dalam pengontrollan dan monitoring rumah dan keamanan, dimana sistem ini berfungsi
untuk mematikan dan menyalakan lampu, kemudian mematikan dan menyalakan motor kanopi
untuk panas dan hujan, keamanan tegangan dan arus yang tersedia di rumah, mengamankan gas
bocor di rumah. Maka pada gambar 4, akan diberi gambaran sistem otomasi rumah dengan
menggunakan jaringan wireless [9] dan pemakaian sensor -sensor tersebut. Penjelasan dari blok
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diagram pada gambar 5 menggambarkan dimana pemakai akan menyalakan sistem jaringannya
melalui sebuah alat wireless router dan memasukan identitas jaringan dan password, dan
setelah itu user atau pemakai akan menyalakan aplikasi berbasis internet seperti Internet
Explorer, Mozilla, atau Google Chrome. Setelah terhubung dengan jaringan wireless, maka
sistem tersebut akan mengakses program server yang berada di embedded system yang dipakai
oleh Arduino. Kemudian dari Arduino tersebut akan mengakses jaringan melalui jaringan
Ethernet yaitu menggunan ENC28J60 dimana jaringan Ethernet ini akan melakukan request
atau permintaan dari halaman WEB dan melakukan permintaan untuk pengontrollan lampu dan
permintaan kanopi.
Web Browser

User

Wireless Router

ENC28J60
Ethernet Modul

Sensor Gas
MQ-5
Sensor Suhu
LM-35
Sensor Gerak
PIR

Email
Server

Relay

Alarm
Mikrokontroller
Arduino
(ATMega328)
Motor Servo

Sensor Hujan
YL-38

DS1307 RTC

Gambar 5. Diagram Blok Penggunaan Sistem Otomasi Rumah

Di sisi lain Arduino juga akan melakukan permintaan dari bebarapa sensor seperti sensor
hujan, sensor gas, sensor PIR, sensor suhu ruangan, dan juga secara waktu atau penanggalan
menurut timer dari RTC (Real Time Clock) dan juga menggunakan penanggalan berbasis
internet atau web. Pada jaringan wireless dimana access point atau terminal pusat pada 3G/4G
Router TL-MR3420 dimana terhubung dengan internet dengan ADSL atau terhubung 3G USB
Modem dan nantinya jaringan tersebut akan dikirim ke komputer atau alat selular yang lainnya,
dimana sistem tersebut diambil dari topologi yang diambil dari buku Guide to wireless sensor
networks [4]. Untuk dapat menggunakan modul ethernet ENC28J60 maka diperlukan sebuah
library. Library Ethernet yang ada pada Arduino IDE hanya mendukung modul ethernet yang
diproduksi resmi oleh Arduino. Modul ethernet ini menggunakan Wiznet W5100 sebagai
ethernet controller. Ada beberapa pilihan library yang ada untuk dapat menjalankan modul
Ethernet ENC28J60 diantaranya adalah UIPEthernet, Ethercard dan ETHER_28J60. dari ketiga
library yang ada, semuanya memiliki masalah yang sama ketika digunakan pada sistem Home
Automation yaitu tidak dapat mengirimkan paket TCP dalam jumlah besar.
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Gambar 6. Tampilan halaman webserver pada Arduino dan denah Ruangan

Agar dapat mengirim paket TCP dalam jumlah besar dapat diatasi dengan memperbesar
buffer size. Namun memperbesar buffer size ada batasnya karena buffer size membutuhkan
akses ke memori RAM yang cukup besar. Semakin besar buffer size maka penggunaan memori
RAM juga akan bertambah besar, sehingga ada suatu titik dimana kapasitas memori RAM akan
habis dan halaman web tidak dapat ditampilkan.

Gambar 7. FlowChart untuk Set Schedule
Untuk dapat mengirim paket TCP dalam jumlah besar diperlukan sedikit modifikasi
pada library Ethercard. Caranya cukup sederhana yaitu dengan mengubah library utama yang
semula mengirimkan paket TCP besar secara utuh diubah dengan membagi paket TCP yang
besar sehingga sesuai dengan buffer size yang ada dan setelah dibagi barulah paket TCP yang
telah terbagi-bagi ini dikirim.Tombol pada gambar 5 dimana tombol ini adalah untuk
memasukan nilai-nilai dari input form yang sebelumnya telah dipilih dan ditentukan oleh user,
nantinya nilai-nilai dari input form ini akan dikirim dan diolah dalam mikrokontroler sehingga
akan dapat diketahui ruang manakah yang diberi penjadwalan untuk dinyalakan dan ruang
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manakah yang diberi penjadwalan untuk dipadamkan. Untuk lebih mengetahui mekanisme dari
input URL pada tombol set schedule akan dijelaskan pada flowchart pada gambar 7.
d.

Observasi Metode Penjadwalan pada Sistem Otomasi
Setelah mendapatkan nilai dari tahun, bulan dan tanggal dengan menggunakan bantuan
timestamp, terdapat sedikit masalah kecil yaitu adalah timestamp yang dikirimkan oleh NTP
tidak memuat informasi day of week atau nama hari pada tanggal tertentu. Sedangkan pada
sistem Home Automation membutuhkan informasi nama-nama hari karena akan dipergunakan
untuk sistem penjadwalan. Untuk mengatasi masalah ini dipergunakan sebuah algoritma Zeller
Congruence. Algoritma ini ditemukan oleh seorang ahli matematika bernama Julius Christian
Johannes Zeller. Untuk dapat menjalankan algoritma ini diperlukan masukkan tahun, bulan dan
hari dan hasilnya adalah berupa angka mulai dari 0 hingga 7 yang menandakan nama-nama hari.
Untuk lebih jelasnya algoritma ini akan digambarkan pada flowchart berikut.
START

Month <=2?

Yes

month=month+10
year=year-1

A = (13*month-1)/5
B = (year%100)/4
C = (year/100)/4
D = (2*(year/100))

No

Month >=3?

No

Hasil =
(day + A + (year%100) + B + C – D)%7

STOP

Yes

STOP

month=month-2

Gambar 8. Flowchart Zeller Congruence

Bagian awal pada gambar 8 adalah dengan menentukan nilai bulan sesuai dengan teorema
Zeller. apabila bulan tersebut adalah Januari dan Februari maka nilai bulan akan ditambah
dengan 10 dan tahun akan dikurangi 1, apabila input bulan lebih besar dari Februari maka nilai
bulan akan dikurangi 2. Berikutnya adalah perhitungan sesuai dengan yang terdapat pada dasar
teori. Perhitungan pada Zeller Congruence pada rumus 1 menggunakan format data integer,
dengan tujuan menghilangkan angka desimal. Hasil dari perhitungan ini berupa angka mulai
dari 0 hingga 7 yang melambangkan nama-nama hari. Berdasarkan flowchart pada gambar 8
adalah segmen program dari penentuan day of week. Zeller congruence adalah sebuah algoritma
yang ditemukan oleh Julius Christian Johannes Zeller. Algoritma ini digunakan untuk
menentukan nama hari apabila hanya disediakan tanggal, bulan dan tahun. Teorema Zeller dapat
digunakan untuk kalender Julian maupun kalender Gregorian. Rumus dari teorema Zeller untuk
kalender Gregorian adalah :
ℎ = [𝑞 + (

13×𝑚−1
5

𝐾

𝐽

) + 𝐾 + ( ) + ( ) − 2 × 𝐽] 𝑚𝑜𝑑 7……………………………………(1)
4
4

Dimana :
h =
Nama hari berdasarkan ketentuan tabel 1
q =
Tanggal pada penanggalan Masehi
m=
Bulan berdasarkan ketentuan Zeller pada tabel 1
K=
Tahun Masehi dengan format dua angka. Bisa didapat dengan cara mencari
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modulus 100 dari tahun masehi. Apabila bulan pada m adalah January dan
February maka berlaku : (tahun saat ini mod 100) – 1.
Perhitungan abad berdasarkan Zero base didapat dengan membagi tahun saat ini dengan
angka 100.
Tabel 1. Penggunaan Bulan pada Teorema Zeller dan Tabel Nama Hari Berdasar Hasil Angka

Dengan tabel 1 dimana table ini akan membantu dalam penanggalan pada website yang
dipergunakan sehingga dapat membantu ketepatan waktu yang dibandingkan dengan modul
RTC atau Real Time Clock dimana data yang dipakai adalah hari tanggal bulan dan tahun
sehingga keprisisian waktu bisa dibaca.
3.

Hasil Percobaan dan Pembahasan
Pada bab ini akan dipaparkan hasil uji coba dari sistem otomasi rumah ini dimana nantinya
akan dilihat hasil uji coba kontrol lampu, kemudian hasil uji coba dari setiap sensor, dan hasil
report dari email yang dikirim dari sistem kendali ke pengguna.
Pengendalian Kontrol Lampu
Pada sistem Home Automation ini jumlah titik penerangan adalah 6 titik lampu. Untuk
dapat mengatur penyalaan lampu, ketika tombol pada tabel switch ditekan dalam hal ini tombol
yang ditekan adalah tombol ruang tamu maka URL yang semula hanya tertulis “192.268.0.200”
dimana bisa terlihat pada gambar 9.

Gambar 9. Menyalakan Lampu

Percobaan Sensor PIR
Pada uji coba sensor PIR akan dibahas mulai dari keadaan awal halaman web dalam
keadaan siaga lalu sensor PIR mendeteksi adanya gerakan dan pemberitahuan akan diberikan
pada tabel Time & Sensor Notification di halaman web dan E-mail bahwa alarm telah berbunyi
akan langsung dikirimkan.
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90o

4.5 Meter
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30o

30o
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Gambar 10. Jangkauan Optimum Sensor PIR

Percobaan Sensor Gas
Untuk uji coba sensor suhu Sensor gas MQ-5 akan dilakukan metode yang sama
dengan dua sensor sebelumnya yaitu mulai dari keadaan awal halaman web dalam keadaan
siaga, lalu sensor diberikan gas yang berasal dari korek api kemudian pemberitahuan akan
diberikan pada tabel Time & Sensor Notification di halaman web dan E-mail bahwa telah terjadi
kebocoran gas. dan alarm akan dibunyikan.

Gambar 11. E-mail Pemberitahuan Terjadinya Kebocoran Gas dan Pemakaian Button

Dengan fasilitas pada gambar 11 user atau pengguna dapat mengendalikan jaringan sistem
Home Automation dan dapat menerima setiap keterangan sebagai fungsi sistem keamanan yang
baik, dan dapat menerima data atau keterangan hasil monitoring dimana pun.
4.

Simpulan
Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji coba pada sistem
Home Automation. Kecepatan pada jaringan internet sedikit berpengaruh pada saat memuat
halaman web dikarenakan halaman web memuat live time dan gambar-gambar untuk tombol.
Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut :
a. Berdasarkan hasil uji coba penggunaan sistem Home Automation berbasis web bisa
membantu pengguna yang menggunakan sistem konvesional dimana bisa membantu
pengontrolan alat rumah tangga baik lampu ataupun alat rumah tangga lainnya, bisa
melakukan penjadwalan terhadap alat rumah tangga, dan bisa memberi informasi status alat
rumah tangga yang dikontrolnya .
b. Berdasarkan hasil Uji Coba alat penelitian ini memiliki kemampuan untuk mengontrol
beban lampu sebanyak 6 titik dengan beban total berkisar maksimal 2000 Watt.
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c. Berdasarkan hasil Uji Coba alat penelitian ini memiliki kemampuan respon PIR optimal
hingga 4 Meter dengan arah keberadaan yang dideteksi dari 40 derajat hingga 90 derajat
dari posisi sensor.
d. Berdasarkan hasil Uji Coba dengan membandingkan sensor suhu LM 35 dengan alat
referensi lain yaitu thermometer Krisbow memiliki perbedaan suhu sebesar ±2 derajat.
e. Berdasarkan hasil pengujian penjadwalan dengan Teorema Zeller bisa mencantumkan
jadwal hari bulan serta tahun dimana dengan modul RTC (Real Time Clock) yang hanya
bisa memberikan informasi sebatas waktu saja.
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