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INTISARI

Pada makalah ini akan dijelaskan perancangan sebuah sistem yang dapat

digunakan untuk mengendalikan lampu dan pompa air listrik yang berada di rumah

dan jarak jauh dengan antarmuka halaman web yang dapat diakses menggunakan

jaringan internet atau tanpa jaringan internet melalui PC atau smartphone. Sistem

yang dibuat ini juga memiliki fasilitas penjadwalan dan dapat digunakan untuk

pemantauan subu ruangan.

Terdapat satu buah modul master dan dua buah rnodul slave yang telah

dirancang sebelumnya. Cara kerja sistem yang dibuat adalah modul Raspberry Pi

akan mengirimkan data yang didapat dari pengguna melalui halaman web ke modul

modem PLC menggunakan komunikasi serial untuk diteruskan ke modul slave

menggunakan komunikasi jala-jala sehingga menghasilkan perintah untuk

pengontrolan peralatan yang terhubung pada modul slave.

Pada hasil pengujian keseluruhan sistem. pengontrolan berhasil dilakukan

dengan menggunakan jaringan internet melalui PC, tanpa menggunakan jaringan

internet melalui smartphone via wifi, dan pengujian melalui penjadwalan. Kegagalan

dalam pengontrolan tetjadi apabila pengiriman data perintah pengontrolan dari

modul master ke modul slave bersamaan dengan pengiriman data informasi dari
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modul slave ke modul master, hal tersebut disebabkan karena modul master dan

modul slave berkomunikasi secara half-duplex.

Kata Kunci : Raspberry Pi sebagai web server, pengendali lampu jarak jauh dan

pemantauan suhu.

1
.
 LATAR BELAKANG

Biasanya pemilik rumah akan menyalakan lampu teras rumahnya ketika akan

meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama dan ramah yang akan

ditinggalkan dalam keadaan kosong atau tidak ada orang di rumah. Sehingga lampu

akan terus menyaia pada waktu siang dan malam hari selama pemilik rumah pergi.

Hal tersebut dilakukan karena terkadang orang lain beranggapan jika lampu rumah

tidak menyaia pada malam hari, berarti tidak ada orang di dalam rumah tersebut.

Anggapan tersebut dapat menimbulkan niat untuk melakukan tindak kejahatan

seperti pencurian.

Namun, cara tersebut tidaklah efisien jika dilihat dari segi manajemen

penghematan listrik, karena seharian penuh lampu akan terus menyaia dan

mengakibatkan meningkatnya jumlah tagihan listrik di rumah. Sangatlah tidak efektif

jika pemilik rumah harus kembali ke rumah hanya untuk menyalakan atau

mematikan lampu rumahnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, telah dibuat sebuah sistem yang dapat

dipergunakan untuk mengendalikan lampu rumah dan pompa air listrik dengan

menggunakan jaringan internet berbasiskan web sebagai media untuk mengakses

server yang ber-ada di rumah dan melalui media kabel listrik PLN bertegangan 220 V

AC sebagai komunikasi antar modulnya. Keuntungan apabila menggunakan sistem

ini adalah, memberi kemudahan bagi pemilik rumah untuk mengontrol lampu rumah

tanpa harus kembali ke rumah, dan lebih efisien karena pengguna juga dapat

memanajemen penggunaan listrik lampu rumahnya. Pemilik rumah juga tidak perlu

membuat ulang instalasi kabel di rumah, karena dapat menggunakan instalasi kabel

rumah yang sudah ada untuk media komunikasi antar modulnya.
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