
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Pembangunan berkembang dengan pesat, sehingga jumlah kebutuhan daya 

listrik di  Indonesia cenderung naik. Peningkatan kebutuha daya listrik dapat 

diakibatkan oleh penambahan beban baru dapat juga disebabkan borosnya 

pemakaian daya listrik. Pemborosan energi listrik harus dicegah, karena pasokan 

daya listrik dari PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) semakin terbatas. 

Penghematan energi listrik dapat menguntungkan konsumen dan produsen. 

Karena hal tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menghidupkan dan 

mematikan peralatan listrik secara otomatis melalui pendeteksian keberadaan 

orang dalam suatu ruangan. 

 Berdasarkan penelitian oleh Pilipus Tarigan (2013) didapatkan hasil 

sebuah alat simulasi pendingin ruangan yang dapat mendeteksi gerakan manusia 

dan suhu dalam sebuah ruangan.  Berdasarkan hasil pendeteksian gerak dan suhu 

tersebut akan diproses secara fuzzy logic sehingga menghasilkan keluaran yang 

menentukan aktif-tidaknya serta tinggi-rendahnya suhu dari sebuah alat pendingin 

ruangan. Masalah utama penerapan detektor PIR dalam suatu aplikasi pemantauan 

adalah bahwa waktu pengideraannya sangat singkat. Berdasarkan hasil pengujian 

yang telah dilakukan Marnita (2012) dalam penelitian tugas akhirnya diperoleh 

bahwa detektor PIR mampu mendeteksi hingga sekitar 4,4 detik. Dalam penelitian 

Albert (2012), waktu deteksi detektor PIR yang digunakannya malah lebih 

singkat, yaitu rata-rata 2,34 detik. Sedangkan jarak jangkauan sensor sejauh  4m  

(Gifson,  2009),  bahkan  jangkauan  sensor  ini  bisa  mencapai  6  m  (Marnis, 

2011). 

 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan disejumlah ruang kuliah di 

Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Teknik Jurusan Elektro ditemukan 

kondisi dimana banyak ruangan kelas yang lampu dan Liquid Crystal Display 



(LCD) masih menyala meskipun tidak  ada  orang dan tidak ada aktivitas belajar-

mengajar (mahasiswa / dosen) di  dalamnya. Potensi  pemborosan listrik cukup 

besar karena lampu yang digunakan di tiap ruang kuliah relatif banyak, yaitu 9 

buah. Faktor yang mungkin menjadi penyebab kenapa lampu-lampu tersebut tidak 

dipadamkan setelah selesai digunakan adalah lupa, letak/posisi saklar lampu yang 

tidak mudah dicapai  (tersembunyi atau jauh dari pintu keluar), dan 

ketidakpedulian pengguna. Melihat hal tersebut perlu adanya perangkat 

otomatisasi yang mampu mematikan peralatan listrik dalam ruangan kelas ketika 

kosong. 

 Melihat hal tersebut penulis mencoba merancang saklar otomatis 

berdasarkan sensor  Passive Infrared  Receiver (PIR) . Sensor PIR merupakan 

sebuah sensor berbasis infrared. Akan tetapi, tidak seperti sensor infrared 

kebanyakan yang terdiri dari IR LED dan fototransistor. Sensor PIR tidak 

memancarkan cahaya apapun seperti IR LED. Sesuai namanya “Passive”, sensor 

ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh 

setiap benda yang terdeteksi olehnya. Benda yang dapat dideteksi oleh sensor ini 

biasanya adalah tubuh manusia. Untuk mendeteksi cahaya dalam ruangan, 

digunakan sensor Light  Dependent  Resistant (LDR) (Dian Renita 

Rahmaliaetal.,2012).  

 Sensor Light Dependent Resistant (LDR) biasanya di kenal dengan nama 

foto resistor, foto konduktor, sel foto konduktif atau komponen lain yang sering di 

gunakan dalam literatur suatu rangkaian. Itu sebabnya makin kuat intensitas 

cahaya maka semakin kecil nilai tahanannya dan semakin lemah intensitas cahaya 

maka semakin besar nilai tahanannya. Pada umumnya, rangkaian LDR digunakan 

sebagai sensor cahaya. Dengan kata lain sensor kehadiran manusia dan sensor 

intensitas cahaya ini akan diaplikasikan sebagai saklar otomatis. Berdasarkan 

kemampuan dari sensor PIR dan  LDR penulis membuat suatu sistem otomatis 

peralatan listrik dalam ruangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan 

energi listrik. 



1.2. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :  

a) Bagaimana membuat sistem otomatisasi ruang kuliah? 

b) Bagaimana pemilihan dan penempatan sensor dalam ruangan? 

c) Bagaimana menguji sistem otomatisasi tersebut didalam ruang 

kuliah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pembuatan sistem otomatisasi perangkat listrik ruang kuliah 

diharapkan :  

a) Membuat suatu rancang bangun sistem otomatis lampu penerangan 

ruangan dan perangkat elektronik berdasarkan keberadaan manusia 

dengan mem- pertimbangkan intensitas cahaya dalam suatu 

ruangan. 

b) Memilih lokasi yang tepat dalam penempatan sensor agar 

pendeteksian sensor lebih akurat. 

c) Melakukan unjuk kerja dari sistem otomatisasi tersebut di dalam 

ruang kuliah. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan untuk memperjelas  ruang  lingkup  

skripsi perancangan sistem otomasi lampu dan peralatan elektronik pada ruang 

kuliah ini  adalah sebagai berikut: 

a. Peralatan listrik yang digunakan sebagai obyek skripsi sebatas peralatan 

listrik yang  berada  di ruangan kuliah 5.28B di Universitas Muhammadiyah 

Malang Fakultas Teknik Jurusan Elektro. 

b. Yang menjadi sasaran utama adalah peralatan listrik berupa lampu 

penerangan ruangan, LCD dan Air Conditioner (AC). 



c. Pengontrolan AC (Air Conditioner) hanya sebatas kondisi ON/OFF. 

d. Menggunakan 3 buah sensor PIR dan 3 buah sensor LDR untuk aktifasi dari 

peralatan  listrik tersebut. 

e. Pengaturan intensitas cahaya lampu sebatas mati-redup-terang. 

1.5. Metodologi Penelitian 

 

a) Perancangan dan Pembuatan Alat 

 Pada pembuatan alat otomasi perangkat listrik di ruang kelas 

terdapat beberapa komponen yaitu arduino uno (ATMEGA328) sebagai 

otak dari sistem, sensor sebagai pendeteksi kehadiran orang dalam suatu 

ruangan dan sensor LDR akan mendeteksi kuatnya cahaya yang ada 

didalam ruangan serta relay berfungsi sebagai saklar untuk perangkat 

listrik di dalam kelas. 

 

b) Perancangan sistem  

 Sistem otomasi perangkat listrik di dalam ruang kelas ini 

menggunakan mikrokontroler ATMEGA328 sebagai otak sistem ini, 2 

buah sensor PIR untuk mendeteksi keberadaan manusia, 2 buah sensor 

LDR untuk mendeteksi cahaya pada ruang kelas, relay sebagai saklar 

otomatis dan rangkaian lampu dimmer dengan TRIAC berfungsi sebagai 

alat untuk mengatur intensitas nyala lampu pijar. Rangkaian lampu 

dimmer dengan TRIAC ini sangat sederhana dan dapat digunakan untuk 

mengontrol tegangan AC 220V. 

  Sistem otomatis bekerja mulai dari radiasi inframerah dan 

intensitas cahaya yang dideteksi oleh obyek sampai menghidupkan lampu, LCD, 

dan Air Conditioner secara otomatis. Sensor PIR berfungsi sebagai detektor yang 

akan memberikan logika high/low dan sensor LDR untuk mengukur cahaya lalu 

akan diproses oleh mikrokontroler yang kemudian akan digunakan untuk 

menghidupkan lampu, LCD, dan AC serta dapat mengendalikan lamanya lampu 

hidup secara otomatis 


