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ABSTRAK 

 

Pada era modern ini seharusnya teknologi dapat memasuki pedesaan apalagi 

jika teknologi tersebut digunakan untuk fasilitas keamanan desa. Karena alasan 

itulah penulis ingin membuat rancang bangun sistem keamanan desa berbasis PLC 

(Power Line Carrier). Pada sistem tersebut penulis akan membuat sistem yang 

memuat tentang teknologi. Sistem tersebut dapat mengirimkan data pada semua 

rumah penduduk desa melalui listrik jala-jala. Apabila ada penduduk yang 

mendapat masalah akan keamanan desa maka penduduk dapat menekan tombol 

untuk menyalakan sistem, sehingga penduduk dapat memberikan informasi berupa 

alarm pada rumah penduduk lain melalui jala-jala listrik. 

 Pada sistem ini penulis menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol, 

dan komunikasi data menggunakan Power Line Carrier (PLC). Komunikasi antar 

perangkat tersebut menggunakan Rx dan Tx. Penulis berharap alat ini dapat 

membantu sistem keamanan Desa. Pada hasil penelitian tersebut hasil pengiriman 

data antar PLC hanya bisa dengan 1 jalur transmisi data.  

Jarak pada hasil pengujian ini adalah 5 cm, 200 cm, 450 cm, 1000 cm, 1500 

cm. Keberhasilan transmisi data pada 10 percobaan sebesar 100%. Keberhasilan 

transmisi data pada 10 percobaan sebesar 100%, dan hasil pengujian keseluruhan 

sistem pada 20 percobaan mencapai keberhasilan 100% karena selalu dapat 

mengirim dan menerima data dengan presisi, tetapi level pada peralatan ini masih 

prototype. 

 

Kata Kunci : Keamanan Desa, Power Line Carrier, Arduino Uno 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus 

hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif 

Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah 

kecamatan dan ddipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administratif 

terdiri dari beberapa kampung/dusun/banjar/jorong.  

Pada era modern ini seharusnya teknologi dapat memasuki pedesaan apalagi 

jika teknologi tersebut digunakan untuk fasilitas keamanan desa, dimana desa 

sangatlah lemah terhadap keamanan. Untuk informasi keamanan saat ini di desa 

biasa menggunakan alat berupa kentongan untuk memberikan informasi kepada 

warga jika ada pencurian, kebakaran, kabar duka, dan hal penting lainnya. 

Kentongan merupakan alat komunikasi jaman dahulu yang dapat berbentuk tabung 

maupun berbentuk lingkaran dengan sebuah lubang yang sengaja dipahat 

ditengahnya. Dari lubang tersebut, akan keluar bunyi-bunyian apabila dipukul. 

Kentongan tersebut biasa dilengkapi dengan sebuah tongkat pemukul yang sengaja 

digunakan untuk memukul bagian tengah kentongan tersebut untuk menghasilkan 

suatu suara yang khas. Kentongan tersebut dibunyikan dengan irama yang berbeda-

beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Pendengar akan 

paham dengan sendirinya yang disampaikan oleh kentongan tersebut. Alat 

kentongan tersebut sangatlah tradisional dan bunyi kentongan tersebut tidak dapat 

mencapai ke seluruh penghuni desa.  Untuk 
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bunyi kentongan yang digunakan untuk mengabarkan kabar duka atau hal penting yang 

lain masih dapat digunakan tetapi untuk fungsi kentongan sebagai informasi bahwa ada 

pencurian sangatlah kurang.  

Karena alasan itulah penulis ingin membuat rancang bangun sistem keamanan 

desa menggunakan PLC (Power Line Carrier). Pada penelitian serupa yaitu Sistem 

Monitoring Arus Listrik Jala-jala Mengunakan Power Line Carrier yang ditulis oleh 

(Arihutomo, 2012), penulis mencoba membuat sebuah sistem yang dapat mendeteksi 

adanya kemungkinan pencurian listrik di suatu line distribusi. Prosesnya sederhana 

karena memanfaatkan teori tentang kelistrikan, yaitu jika penggunaan beban semakin 

besar sedangkan tegangan tetap, maka konsumsi arus juga akan semakin besar. Data 

pemakaian arus pada suatu line akan dikirimkan menuju pusat monitoring melalui 

media transmisi jala-jala yang sudah ada. Proses komunikasinya lebih sulit karena 

kemungkinan adanya noise dan interferensi yang tidak terduga itu lebih besar daripada 

media transmisi yang lain. 

Pada sistem ini penulis akan menggantikan kentongan dengan sistem teknologi 

keamanan desa (Si Tekad). Sistem tersebut dapat mengirimkan data pada semua rumah 

penduduk desa melalui listrik jala-jala. Apabila ada penduduk yang mendapat masalah 

akan keamanan desa maka penduduk dapat menekan tombol untuk mengaktifkan 

sistem, sehingga penduduk dapat memberikan informasi berupa alarm pada rumah 

penduduk lain melalui jala-jala listrik. 

Pada sistem ini penulis menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol, dan 

komunikasi data menggunakan Power Line Carrier (PLC). Komunikasi antar 
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perangkat tersebut menggunakan Rx dan Tx. Penulis berharap alat ini dapat membantu 

sistem keamanan Ddesa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

diantaranya adalah:   

1. Bagaimana cara merancang dan membangun komunikasi data antara Arduino dan 

Power Line Carrier? 

2. Bagaimana cara merancang dan membangun sistem kemaanan desa berbasis 

Power Line Carrier? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Dapat merancang dan membangun komunikasi data antara Arduino dan Power 

Line Carrier. 

2. Dapat merancang dan membangun sistem kemaanan desa berbasis Power Line 

Carrier. 

 

1.4 Manfaat 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa untuk 

mengamankan lingkungannya. 
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1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mikrokontroller yang digunakan adalah Arduino Uno. 

2. Komunikasi data menggunakan RX dan TX. 

3. Harus menggunakan listrik 1 Fasa. 

4. Fungsi kentongan yang dibahas hanya untuk kemalingan atau pencurian. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui Gambaran ringkas mengenai isi laporan Tugas Akhir serta 

untuk mempermudah pemahaman penelitian yang dilakukan, maka laporan Tugas 

Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab antara lain 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. 

Teori tersebut merupakan teori yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. 

Pengambilan teori tersebut dapat berasal dari buku, jurnal, maupun materi dari internet 

seperti Power Line Carrier, Arduino, Limit Switch, Buzzer dan LCD. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi perancangan sistem tentang penelitian yang akan dibuat. Yaitu 

pembuatan sistem kemanan desa berbasis Power Line Carrier yang terdiri dari 
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Metodelogi Penelitian, konsep sistem, perancangan hardware, perancangan software, 

Desain Alat, dan perangkat yang digunakan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis sistem baik dari segi kebutuhan hardware dan 

software. Serta implementasi prototype dan pengujian prototype yang terdiri dari 

pengujian Arduino, pengujian LCD, pengujian Power Line Carrier, pengujian Limit 

Switch dan pengujian sistem keseluruhan. 

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil uji coba yang diperoleh setelah 

menyelesaikan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Arduino  Uno  

Menurut (Maria, 2009), adalah platform pembuatan prototype elektronik yang 

bersifat open-source hardware yang berdasarkan pada perangkat keras dan perangkat 

lunak yang fleksibel dan mudah digunakan. Arduino ditujukan bagi para seniman, 

desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau lingkungan yang 

interaktif. 

 Arduino pada awalnya dikembangkan di Ivrea, Italia. Nama Arduino adalah 

sebuah nama maskulin yang berarti teman yang kuat. Platform Arduino terdiri dari 

Arduino board, shield, Bahasa pemrograman Arduino, dan Arduino development 

environment. Arduino board biasanya memiliki sebuah chip dasar mikrokontroler 

Atmel AVR ATmega8 berikut turunannya. 

 Arduino board yang sudah disederhanakan dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Shield adalah sebuah papan yang dapat dipasang diatas Arduino board untuk 

menambah kemampuan dari Arduino board. Bahasa pemrograman Arduino adalah 

bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk membuat perangkat lunak yang 

ditanamkan pada Arduino board. Bahasa pemrograman Arduino mirip dengan Bahasa 

Pemrograman C++. Spseifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.1 sedangkan Arduino Bisa 

dilihat pada Gambar 2.1.
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Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino  

Mikrokontroller ATmega328 
Operasi Tegangan 5 Volt 
Input Tegangan 7-12 Volt 
Vinput I/O Digital 14 
Vinput Analog 6 
Arus DC tiap 
Vinput I/O 50 mA 
Arus DC ketika 3.3 
V 50 mA 
Memory Flash 32 KB 
SRAM 2 KB 

 

 

Gambar 2.2 Arduino Uno 
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2.2 PLC (Power Line Carrier) 

Menurut (Arihutomo, 2012), PLC (Power Line Carrier) adalah suatu sistem 

yang memanfaatkan jaringan listrik sebagai media komunikasi baik untuk Pusat 

kontrol, pembangkit dan gardu induk. Teknologi atau sistem yang 

membawa komunikasi data kepada konduktor yang juga digunakan untuk transmisi 

tenaga listrik, sehingga jalur listrik yang berfungsi sebagai sumber aluran listrik juga 

memiliki fungsi sebagai komunikasi data. Alat yang digunakan untuk mengubah 

komunikasi data menjadi transmisi tenaga listrik bernama Power Line Adapter. Rata-

rata Power Line Adapter sudah memiliki enkripsi data dalam transmisinya, sehingga 

tidak perlu khawatir dalam menggunakannya. Jadi menurut bahasa yang lain yakni 

Power Line Communication merupakan teknologi untuk membawa jaringan internet 

ke dalam jalur listrik sebagai pengganti kabel jaringan. Sangat cocok bagi yang 

memiliki rumah minimalis dan tidak mau menambahkan kabel jaringan baru pada 

rumah . 

Sejarah Power Line Carrier 

Dr. Brown ditunjuk untuk memimpin grup riset kecil pada Open University di 

Inggris Pada tahun 1991 untuk menyelidiki kelayakan telekomunikasi melalui kabel 

listrik. Dr. Brown menemukan bahwa di masa lalu banyak insinyur yang telah berjuang 

dengan ide-ide yang sama tetapi gagal karena noise. Setiap kali listrik dinyalakan, 

sejumlah besar gelombang disturbansi listrik melewati kabel dan mengubah setiap 

transmisi data secara simultan. Dr. Brown dan rekan-rekan tim risetnya menemukan 

suatu ide menggunakan sinyal-sinyal pada frekuensi tinggi diatas frekuensi yang secara 

potensial mengubah noise. Meskipun begitu, hal ini juga ada masalahnya. Sinyal-sinyal 
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frekuensi tinggi tidak mampu berjalan cukup jauh dan gaung atau pantulan dalam 

sistem dapat secara efektif menenggelamkan sinyal-sinyal itu. Tim riset memutuskan 

untuk menggunakan lebih dari satu frekuensi dan mengirim data dalam bentuk paket-

paket diskrit yang dipandu oleh beberapa bentuk sistem pensinyalan. Pengujian dan 

penyempurnaan sistem ini dihasilkan pada uji coba proyek pilot dimana sekolah-

sekolah dasar di Manchester telah mempunyai sambungan Internet dengan laju 1 Mbps 

(hampir 10 kali lebih cepat dari sambungan-sambungan ISDN yang telah ada). 

Cara Kerja Power Line Communication  

Menurut (Arihutomo, 2012), Power Line Communication dapat bekerja dengan 

menggunakan minimal 2 Power Line Adapter. Salah satu Power Line Adapter menjadi 

penyalur, sedangkan yang lain menjadi penerima. Untuk langkah-langkah 

menggunakan Power Line Adapter dapat mengikuti step berikut: 

1. Menghubungkan Power Line Adapter 1 ke Kabel LAN yang terhubung dengan 

Modem/internet.  

2. Menghubungkan Power Line Adapter 1 ke sumber listrik terdekat. 

3. Kemudian menghubungkan Power Line Adapter 2 yang berfungsi sebagai 

receiver/penerima di tempat atau lantai yang berbeda ke sumber listrik (catatan: 

harus dalam 1 aliran listrik). 

4. Jika Power Line Adapter 2 memiliki wlan, mengaktifkan dan mengkonfigurasi 

wlan tersebut. Namun jika tidak memiliki wlan,  harus menggunakan router / wlan 

tambahan untuk melakukan konfigurasi wireless 

Setiap Power Line Adapter memiliki maksimal Node yang berbeda-beda 

tergantung dengan brand yang digunakan. Jika memiliki rumah yang cukup luas,  bisa 
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menggunakan lebih dari 2 Power Line Adapter untuk memperluas jaringan internet 

pada rumah . 

Jadi kabel transmisi bukan hanya membawa sinyal listrik (50Hz-60Hz). Salah 

satu kelebihan dari PLC ini adalah kemampuannya untuk bisa digunakan dalam jarak 

yang sangat jauh (beberapa ratus kilometre) tanpa menggunakan repeater. Sinyal PLC 

disisipkan pada saluran transmisi melalui perangkat PLC Coupling. Biasanya 

perangkat ini terdiri dari Coupling Capasitor (CC) atau Capacitive Voltage 

Transformer (CVT) dan PLC Line Trap jenis DLTC. PLC Coupling ini berguna untuk 

menolak frekuensi sinyal listrik (50Hz-60Hz) dan meluluskan frekuensi sinyal 

komunikasi (40KHz-500KHz), serta melindungi perangkat dari Transient Overvoltage 

yang disebabkan Switching maupun petir. Jala-jala listrik dapat dimanfaatkan untuk 

media komunikasi sinyal suara dan data yang dikenal dengan nama Power Line Carrier 

(PLC). Konsep dari PLC adalah dengan menumpangkan sinyal frekuensi tinggi pada 

jala-jala listrik untuk mengirimkan data.  

Namun untuk menumpangkan sinyal tersebut dibutuhkan frekuensi 

padakisaran 50 kHz – 30 MHz. Dengan teknologi PLC, aliran listrik nantinya tidak 

hanya dimanfaatkan untuk mengakses internet, namun perkembangannya juga dapat 

dimanfaatkan sebagai telepon, pembacaan meteran, sinkronisasi waktu, dan berbagai 

macam aplikasi lainnya. Proses menumpangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa 

dilakukan oleh modulator, sedangkan demodulator bertugas untuk mendapatkan sinyal 

datanya kembali segera setelah data yang dikirim itu diterima. Kedua tugas tersebut 

dapat dilakukan oleh sebuah IC LM1893. IC ini dapat digunakan untuk dua mode, yaitu 

sebagai modulator dan demodulator, caranya hanya dengan memberi logika ‘high’ atau 
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‘low’ pada Vinput selector. IC ini sangat cocok diaplikasikan untuk managemen energi. 

Teknik modulasi untuk pegiriman sinyal data menggunakan teknik Frequency Shift 

Keying (FSK).  

Teknik ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan sinyal 

informasi menggeser frekuensi output sinyal pembawa. Besarnya frekuensi sinyal 

pembawa berubah sesuai dengan perubahan ada atau tidak adanya sinyal informasi 

digital. Frekuensi pembawa digeser ke samping Vinput sehingga memperoleh 

kerapatan frekuensi yang berbeda tergantung sinyal informasi, proses ini ditujukan 

untuk memperoleh bit 1 dan bit 0. Pengambilan kembali sinyal informasi dari 

pembawanya atau proses demodulasi itu akan lebih mudah karena hanya terdapat 2 

kemungkinan variasi yaitu mark dan space, sehingga kemungkinan kesalahannya itu 

kecil. Ada dua pilihan untuk mengkopling sinyal data ke jalajala listrik, yaitu model 

differensial atau line-to-netral, di mana pasangan line dan netral digunakan untuk 

menginjeksikan sinyal. Metode ini hanya bisa digunakan jika ada kabel netral. Pilihan 

lainnya adalah model common atau line-to-earth yang menggunakan kabel ground 

sebagai terminal kedua. Proses injeksi sinyal data dapat direalisasikan dengan kopling 

kapasitif output transmitter ke jala-jala listrik. 

Manfaat Power Line Carrier adalah: 

 PLC merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam industri membaca 

meter otomatis. Keduanya, sistem satu arah dan sistem dua-arah, telah berhasil 

digunakan selama beberapa dekade. Ketertarikan dalam aplikasi ini meningkat 

dengan pesat dalam sejarah baru-baru ini tidak begitu banyak karena ada 

ketertarikan dalam mengotomatisasi proses manual, tetapi karena ada ketertarikan 
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dalam memperoleh data baru dari semua titik meteran dalam rangka untuk kontrol 

yang lebih baik dan mengoperasikan sistem. PLC adalah salah satu teknologi yang 

digunakan di sistem Advanced Metering Infrastructure (AMI). 

 Dengan cara satu-(inbound saja) sistem, pembacaan "meluap" dari perangkat akhir 

(meter yaitu), melalui infrastruktur komunikasi, ke sebuah "master station" yang 

menerbitkan bacaan. Sistem satu arah mungkin dengan biaya lebih rendah daripada 

sistem dua arah, tetapi juga sulit untuk mengkonfigurasi ulang harus perubahan 

lingkungan operasi. 

 Dalam sistem dua arah (mendukung kedua outbound dan inbound), perintah dapat 

siaran dari stasiun master untuk mengakhiri perangkat (meter) memungkinkan 

untuk rekonfigurasi jaringan, atau untuk memperoleh bacaan, atau untuk 

menyampaikan pesan. Perangkat pada akhir jaringan kemudian dapat merespon 

(inbound) dengan pesan yang membawa nilai yang diinginkan. Pesan Outbound 

disuntikkan pada gardu utilitas akan merambat ke semua titik hilir. Jenis siaran 

memungkinkan sistem komunikasi untuk secara bersamaan mencapai ribuan alat-

semua yang dikenal untuk memiliki kekuatan, dan telah sebelumnya diidentifikasi 

sebagai kandidat untuk beban gudang. PLC juga dapat menjadi komponen dari 

suatu jaringan listrik Vinputtar. PLC dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Power Line Carrier 

 

Pada Gambar 2.2 terdapat Power Line Carrier dimana mempunyai spesifikasi 

seperti dibawah ini: 

- Module power supply: 5-12VDC (recommended 9V) 

- The module output power supply: 5VDC 50mA 

- The communication rate: 1200 2400 4800 9600 (default 9600)  

- Interface type: TTL level RXD serial interface, TXD 

- Working environment: 220V 50/60Hz or low voltage DC 

- Communication distance: 1500m  

- Each frame length: no limit 

- Power Line Carrier Frequency: 72kHz 

- Modulation and demodulation mode: FSK 

- Send mode: normal transmission mode / zero transmission mode 

- Working temperature: 20 DEG C to 70 C 

- Dimensions: 4.8 x 3.1cm x 1.3cm (L x W x H) 
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Pengaplikasian: 

 Vplc adalah catu daya modul operator, dapat dihubungkan ke 5-12V DC 

(direkomendasikan 9V), memancarkan sirkuit untuk rangkaian penguat daya tabung 

Mos, daya memerlukan tegangan rendah dan arus besar. Semakin tinggi tegangan, 

maka kerugian Switching yang lebih besar adalah. Oleh karena itu tidak 

merekomendasikan penggunaan tegangan tinggi ke catu daya modul. Rekomendasi 

umum adalah catu daya 9V, arus> 200mA, ujung tegangan dihubungkan dengan 

kapasitor penyimpanan energi besar (> 1000uF). Dapat memilih sesuai dengan 

kebutuhan aktual dari pemancar pembawa Vplc voltase. Vcc sebagai modul catu daya 

kerja dari output sistem, output daya 5V maksimum 50mA, tersedia untuk penggunaan 

eksternal dari sistem, untuk output daya 78L05 internal, arus tidak boleh melebihi 

penggunaan 50mA. 

Fungsi Utama: 

 Alat pengontrol, sistem pembacaan meter terpusat, sistem pemantauan 

keamanan, sistem pemantauan lampu jalan, transmisi data industri, sistem pemantauan 

kabel rusak, kontrol peralatan rumah Vinput, sistem manajemen parkir, kendali 

pencahayaan jarak jauh, sistem api dan keamanan, pencahayaan panggung dan kontrol 

suara, dan lain-lain. 

 

2.3 LCD (Liquid Crystal Display) 

Menurut (Saputra, 2016), LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis 

media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah 

digunakan diberbagai bidang misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator 
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atau pun layar komputer. Pada postingan aplikasi LCD yang digunakan ialah LCD dot 

matrik dengan jumlah karakter 2x16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang 

nantinya akan digunakan menampilkan status kerja alat. Fitur LCD 16x2 mempunyai 

fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah terdiri dari 16 karakter dan 2 baris, 

mempunyai 192 karakter tersimpan, terdapat karakter generator terporgram, dapat 

dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit, dan dilengkapi degan  back light. Adapun Fitur 

yang disajikan dalam LCD adalah: 

1. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.  

2. Mempunyai 192 karakter tersimpan.  

3. Terdapat karakter generator terprogram.  

4. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit.  

5. Dilengkapi dengan back light.  

6. Tersedia VR untuk mengatur kontras.  

7. Pilihan konfigurasi untuk operasi write only atau read/write.  

8. Catu daya 5 Volt DC.  

9. Kompatibel dengan DT-51 dan DT-AVR Low Cost Series serta sistem 

mikrokontroler/mikroprosesor lain. 

Display pada LCD juga memiliki pengalamatan tertentu, seperti halnya seven 

segment. Pengalamatan tersebut digunakan pada saat akan programming LCD untuk 

menampilkan karakter tertentu. Alamat-alamatnya dapat dilihat pada Gambar dibawah 

ini: 
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Gambar 2.3 Pengalamatan pada LCD 

 

Pada aplikasi umumnya RW diberi logika rendah “0”. Bus data terdiri dari 4-

bit atau 8-bit. Jika jalur data 4-bit maka yang digunakan ialah DB4 sampai dengan 

DB7. Sebagaimana terlihat pada table diskripsi, interface LCD merupakan sebuah 

parallel bus, dimana hal ini sangat memudahkan dan sangat cepat dalam pembacaan 

dan penulisan data dari atau ke LCD. Kode ASCII yang ditampilkan sepanjang 8-bit 

dikirim ke LCD secara 4-bit atau 8 bit pada satu waktu. Jika mode 4-bit yang 

digunakan, maka 2 nibble data dikirim untuk membuat sepenuhnya 8-bit (pertama 

dikirim 4-bit MSB lalu 4-bit LSB dengan pulsa clock EN setiap nibblenya). Jalur 

kontrol EN digunakan untuk memberitahu LCD bahwa mikrokontroller mengirimkan 

data ke LCD.  

Untuk mengirim data ke LCD program harus menset EN ke kondisi high “1” 

dan kemudian menset dua jalur kontrol lainnya (RS dan R/W) atau juga mengirimkan 

data ke jalur data bus. Saat jalur lainnya sudah siap, EN harus diset ke “0” dan tunggu 

beberapa saat (tergantung pada datasheet LCD), dan set EN kembali ke high “1”. 

Ketika jalur RS berada dalam kondisi low “0”, data yang dikirimkan ke LCD dianggap 

sebagai sebuah perintah atau instruksi khusus (seperti bersihkan layar, posisi kursor 

dll). Ketika RS dalam kondisi high atau “1”, data yang dikirimkan adalah data ASCII 

yang akan ditampilkan dilayar. Misal, untuk menampilkan huruf “A” pada layar maka 
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RS harus diset ke “1”. Jalur kontrol R/W harus berada dalam kondisi low (0) saat 

informasi pada data bus akan dituliskan ke LCD. Apabila R/W berada dalam kondisi 

high “1”, maka program akan melakukan query (pembacaan) data dari LCD. Instruksi 

pembacaan hanya satu, yaitu get LCD status (membaca status LCD), lainnya 

merupakan instruksi penulisan. Jadi hampir setiap aplikasi yang menggunakan LCD, 

R/W selalu diset ke “0”. Jalur data dapat terdiri 4 atau 8 jalur (tergantung mode yang 

dipilih pengguna), DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 dan DB7. Mengirim data 

secara parallelbaik 4-bit atau 8-bit merupakan 2 mode operasi primer. Untuk membuat 

sebuah aplikasi interface LCD, menentukan mode operasi merupakan hal yang paling 

penting. Mode 8- bit sangat baik digunakan ketika kecepatan menjadi keutamaan dalam 

sebuah aplikasi dan setidaknya minimal tersedia 11 Vinput I/O (3 Vinput untuk kontrol, 

8 Vinput untuk data).Sedangkan mode 4 bit minimal hanya membutuhkan 7-bit (3 

Vinput untuk kontrol, 4 Vinput untuk data). Spesifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 

LCD dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Tabel 2.2 Spesifikasi LCD  

Vinput Deskripsi 
1 Ground 
2 VCC 
3 Pengatur Kontras 
4 RS intruction/Register Select 
5 R/W Read/Write LCD Register 
6 EN Enable 

7-14 Data I/O Vinputs 
15 VCC 
16 Ground 
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Gambar 2.4 LCD 16x2 

 

2.4 Toggle Button 

Menurut (Endah, 2009), Toggle Button adalah saklar tekan yang berfungsi 

sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Suatu 

sistem saklar tekan Toggle Button terdiri dari saklar tekan start, stop reset, dan saklar 

tekan untuk emergency. Toggle Button memiliki kontak NC (Normally close) nan No 

(Normally open). Akan berfungsi sebagai start menjalankan biasanya digunakan pada 

sistem pengontrollan motor-motor induksi untuk menjalankan mematikan motor pada 

industry-industri. Contoh bisa dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Toggle Button 
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2.5 Arduino IDE 

Menurut (Wibisono, 2016), Software Arduino IDE adalah sebuah software 

yang digunakan untuk membuat program untuk memberi perintah kepada Arduino. 

Dengan menggunakan bahasa C++ yang dikembangkan oleh Arduino. Pemrograman 

dengan Arduino IDE dimudahkan lagi dengan banyaknya library yang disediakan. 

Software IDE Arduino terdiri dari 3 (tiga) bagian antara lain:   

1. Editor program, untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa processing. 

Listing program pada Arduino disebut sketch.   

2. Compiler, sebuah modul yang berfungsi mengubah bahasa processing (kode 

program) menjadi kode biner karena kode biner merupakan bahasa program yang 

dipahami oleh microcontroller.  

3. Uploader, sebuah modul yang berfungsi memasukkan kode biner ke dalam 

memori microcontroller.  

Perangkat lunak yang ditulis menggunakan Arduino IDE disebut sketch. Sketch 

ditulis pada editor teks dan disimpan dengan extensifile .ino. Struktur perintah pada 

Arduino secara garis besar terdiri dari dua bagian yaitu void setup dan void loop. Void 

setup berisi perintah yang akan dieksekusi hanya satu kali sejak Arduino dihidupkan, 

sedangkan void loop berisi perintah yang akan dieksekusi berulang-ulang selama 

Arduino dinyalakan. Untuk tampilan sofware Arduino IDE dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 
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Gambar 2.5 Tampilan Arduino IDE dan Sketch 

 

2.6 Power Supply 

 Menurut (Andrianto, 2010), Power Supply atau PSU merupakan suatu 

komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi suatu tegangan serta 

arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya yang telah terpasang 

dengan baik pada motherboard atau papan induk, sedang tujuan awal dari penyaluran 

arus listrik ini adalah agar perangkat atau komponen-komponen komputer lainnya bisa 

berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tugasnya. Arus listrik yang disalurkan 

oleh power supply ini merupakan arus listrik dengan jenis AC atau arus bolak balik, 

namun dengan kelebihannya PSU ini dapat mengubah arus AC tersebut menjadi arus 

DC atau merupakan arus yang searah karena pada dasarnya semua komponen yang 

terdapat pada perangkat komputer hanya bisa melakukan pergerakan pada satu aliran 

listrik. Power supply dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Power Supply 

 

2.7 Buzzer (Alarm) 

 Menurut (Endah, 2009), Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang 

berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip 

kerja Buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi Buzzer juga terdiri dari kumparan 

yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga 

menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung 

dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma 

maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik 

sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa 

digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan 

pada sebuah alat (alarm).  

 

2.8 Limit Switch 

 Menurut (Eka, 2017), Limit Switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi 

dengan katup yang berfungsi menggantikan tombol. Prinsip Kerja Limit Switch sama 
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seperti saklar Push ON yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya ditekan 

pada batas penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan memutus saat katup 

tidak ditekan. Limit Switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang 

akan memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor 

tersebut. Penerapan dari Limit Switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda 

(objek) yang bergerak. 

 

Gambar 2.7 Limit Switch 

 

Limit Switch umumnya digunakan untuk: 

a. Memutuskan dan menghubungkan rangkaian menggunakan objek atau benda lain. 

b. Menghidupkan daya yang besar, dengan sarana yang kecil 

c. Sebagai sensor posisi atau kondisi suatu objek. 

Prinsip kerja Limit Switch diaktifkan dengan penekanan pada tombolnya pada 

batas/daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi pemutusan atau 

penghubungan rangakaian tersebut. Limit Switch memiliki 2 kontak yaitu NO 

(Normally open) dan kontak NC (Normally close) dimana salah satu kontak akan aktif 

jika tombolnya tertekan. Konstruksi dan symbol Limit Switch dapat dilihat seperti 

Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Kontruksi dan Simbol Limit Switch 

 

2.9 Kabel Jumper 

Dalam merancang sebuah design peralatan elektronik tentunya sangat 

dibutuhkan sebuah kabel untuk menghubungkan komponen eletronik yang satu dengan 

komponen elektronik yang lainnya. Maka dari itu Kabel Jumper  Breadboard Male 

to Male merupakan salah satu jenis kabel jumper untuk Breadboard yang dapat  

gunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik yang satu dengan 

yang lainnya. 

Fungsi Produk: 

Kabel Jumper  ini dapat digunakan untuk menyambungkan komponen elektronik 

yang satu dengan yang lainnya pada saat membuat projek prototipe dengan 

menggunakan Breadboard. 

Spesifikasi Produk: 

- Kabel Jumper Breadboard  memiliki panjang antara 10 cm, 20 cm hingga 30 cm. 

- Jenis socketnya adalah male to male. 

- Jenis kabel adalah serabut. 

- Sedangkan untuk jenis housing adalah bulat. 

- Isi dalam paket 65 pcs. 
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Kabel Jumper untuk Breadboard berfungsi untuk menghubungkan beberapa 

Breadboard, menghubungkan antartitik pada PCB single slide dan juga dapat 

digunakan untuk menghubungkan jalur rangkaian yang terputus dengan cara 

menjumpernya. Kabel Jumper dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Kabel Jumper 

 

2.10 Bahasa C 

Bahasa Pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang 

bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi (general-purpose programming 

language), mulai dari sistem operasi (seperti Windows atau Linux), antivirus, 

software pengolah Gambar (image processing), hingga compiler untuk bahasa 

pemrograman, dimana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain 

yang salah satunya adalah PHP. Meskipun termasuk general-purpose programming 

language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi, bahasa 
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pemrograman C paling cocok merancang aplikasi yang berhubungan langsung dengan 

Sistem Operasi dan hardware. Ini tidak terlepas dari tujuan awal bahasa C 

dikembangkan. Bahasa pemrograman C dibuat pertama kali oleh Dennis M. 

Ritchie pada tahun 1972. Saat itu Ritchie bekerja di Bell Labs, sebuah pusat penelitian 

yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. 

Ritchie membuat bahasa pemrograman C untuk mengembangkan sistem 

operasi UNIX. Sebelumnya, sistem operasi UNIX dibuat menggunakan bahasa 

assembly (assembly language). Akan tetapi bahasa assembly sendiri sangat rumit dan 

susah untuk dikembangkan.Dengan tujuan mengganti bahasa assembly, peneliti di Bell 

Labs membuat bahasa pemrograman B. Namun bahasa pemrograman B juga 

memiliki beberapa kekurangan, yang akhirnya di lengkapi oleh bahasa pemrograman 

C. Dengan bahasa C inilah sistem operasi UNIX ditulis ulang. Pada gilirannya, UNIX 

menjadi dasar dari banyak sistem operasi modern saat ini, termasuk Linux, Mac OS 

(iOS), hingga sistem operasi Android.  

 

2.11 Kentongan 

Menurut (Wikipedia, 2019), Kentongan merupakan alat komunikasi zaman 

dahulu yang dapat berbentuk tabung maupun berbentuk lingkaran dengan sebuah 

lubang yang sengaja dipahat di tengahnya. Dari lubang tersebut, akan keluar bunyi-

bunyian apabila dipukul. Kentongan tersebut biasa dilengkapi dengan sebuah tongkat 

pemukul yang sengaja digunakan untuk memukul bagian tengah kentongan tersebut 

untuk menghasilkan suatu suara yang khas.Kentongan tersebut dibunyikan 

dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang 
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berbeda. Pendengar akan paham dengan sendirinya yang disampaikan oleh kentongan 

tersebut. Ragam bunyi kentongan sebagai kode bahaya atau bencana. Jika ada 

pembunuhan, maka kentongan dipukul terus-menerus. Untuk kasus perampokan atau 

pencurian, kentongan dipukul 2 kali terus-menerus. Kalau tanda kebakaran kentongan 

dipukul 3 kali terus-menerus. Tanda bencana alam kentongan dipukul 3 kali kemudian 

ditambah 1 kali lagi pukulan terus-menerus. Selanjutnya tanda kecelakaan lalu lintas 

kentongan dipukul sekali lalu ditambah 3 lagi pukulan. Tandap Patroli atau ronda 

kamling kentongan dipukul 1 kali dan ditambah 3 kali pukulan selanjutnya, dilakukan 

secara terputus putus. Adapun tanda keributan 2 kali pukul tambah 3 pukulan 

selanjutnya secara terus-menerus. Tanda keadaan aman di mana kentongan dipukul 1 

kali terus-menerus setiap jam sekali. Kentongan dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

Gambar 2.10 Kentongan 
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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi pengerjaan Tugas Akhir yang akan dikerjakan memiliki 5 tahap 

utama. Kelima tahap tersebut antara lain: tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap 

pengumpulan data, tahap perancangan dan pembuatan alat, tahap analisis dan 

pengolahan data, dan tahap pemecahan masalah. 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan 

dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus 

segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap 

persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: menentukan judul Tugas 

Akhir, pembuatan proposal penyusunan Tugas Akhir, studi pustaka terhadap 

materi desain untuk menentukan garis besarnya, dan menentukan kebutuhan data. 

Perencanaan jadwal pembuatan desain persiapan diatas harus dilakukan secara 

cermat untuk menghindari pekerjaan yang berulang, sehingga tahap pengumpulan 

data menjadi lebih optimal. 

b. Tahap Perencanaan 

Tahap ini memberikan gambaran mengenai langkah awal sampai dengan akhir 

penyusunan laporan Tugas Akhir. Pengembangan penjelasannya dituangkan 

dalam bentuk diagram alir yang tersusun secara berurutan sesuai dengan proses 

kerjanya.
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c. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Metode Literatur, 

yaitu mengumpulkan, mencari dan mengolah data tertulis serta metode kerja yang 

digunakan. Metode Observasi yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat 

mengetahui kondisi riil di lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran-gambaran 

sebagai pertimbangan dalam perencanaan desain struktur. 

d. Analisis dan Pengolahan Data 

Analisis dan pengolahan data dilakukan berdasarkan data-data yang dibutuhkan, 

selanjutnya dikelompokkan sesuai identifikasi tujuan permasalahan, sehingga 

diperoleh analisis pemecahan yang efektif dan terarah. 

e. Pemecahan Masalah 

Apabila hasil-hasil dari analisis dan pengolahan data sudah didapat, maka tahap 

pemecahan masalah bisa dilaksanakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana 

konstruksi yang sebenarnya di lapangan dan diproyeksikan terhadap kondisi riil 

berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum benar-

benar menciptakan sistem. Berikut adalah flowchart metodologi penilitian yang 

ditunjukan pada Gambar 3.1 dibawah ini.  
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

 

Dari Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa pengerjaan penelitian ini diawali 

dengan tahapan persiapan yaitu tahapan pencarian data lapangan dengan melakukan 

survey secara langsung dan pengumpulan data melalui studi literatur. Tahapan kedua 

setelah semua data persiapan di dapatkan adalah tahap perancangan sistem yaitu tahap 

yang berisikan perancangan kebutuhan software dan hardware. Tahapan berikutnya 

adalah tahapan pembuatan sistem yaitu tahapan inti dimana penulis mulai membuat 

Mulai 

Persiapan 
(Survey Lapangan Dan Pengumpulan 

Studi Literatur) 

Perancangan Sistem  
(Kebutuhan Software dan Hardware) 

Pembuatan Sistem  
(Pembuatan Prototipe) 

Uji Sistem  
Keseluruhan 

Pengolahan  
Data dan Analisa 

Selesai 
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prototipe dan melakukan pemrograman software. Setelah prototipe dan software 

tercipta langkah selanjutnya adalah pengujian sistem secara keseluruhan mulai dari 

percobaan skala kecil hingga skala besar. Terakhir adalah pengolahan data hasil dari 

pegujian dan ditutup dengan analisis untuk mendapatkan kesimpulan. 

 

3.2 Perancangan Perangkat Keras 

Secara Umum blok diagram pada rancangan perangkat keras dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

  

 Gambar 3.2 Blok Diagram  

 

Penjelasan Masing-masing perangkat: 

1. Arduino Uno 

 Arduino Uno digunakan untuk mengontrol input dan output yang terdapat pada 

sistem. 
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2. Tombol  

 Tombol digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat. Karena untuk 

menghemat daya apabila tidak diperlukan 

3. Limit Switch 

 Limit Switch digunakan untuk mendeteksi pintu dalam kondisi terbuka atau 

kondisi tertutup. Limit Switch digunakan untuk mendukung proses input pada 

Arduino Uno. 

4. Buzzer  

 Buzzer digunakan untuk memberikan informasi berupa suara apabila perangkat 

mendeteksi adanya maling di dalam rumah pengguna. 

5. Power Line Carrier 

 Power Line Carrier digunakan untuk mengirimkan data pada Arduino Uno 

melalui jala-jala listrik rumah. Pengiriman data menggunakan sinyal yang 

diselipkan pada listrik jala-jala. 

6. Power supply  

 Power supply digunakan untuk merubah daya 220 VAC menjadi 5 VDC untuk 

sumber tegangan Arduino Uno. 

7. Stop Kontak 

 Stop Kontak digunakan untuk jalur pengiriman data pada alat. 

8. LCD  

 LCD digunakan untuk menampilkan informasi berupa text. 

Pada Gambar 3.2 terdapat pusat kontrol yaitu arduino uno yang memiliki input 

berupa Tombol dan output berupa Power Line Carrier, LCD, dan Buzzer. Pada inputan 
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tombol akan mengaktifkan Buzzer serta mengirimkan data pengiriman pada LCD dan 

Power Line Carrier. Proses tersebut dilakukan oleh Arduino Uno. Pengiriman Power 

Line Carrier ini menggunakan RX dan TX sebagai pengiriman data.    

Cara kerja pada sistem ini adalah dengan cara menekan tombol atau Limit 

Switch mendeteksi adanya pembukaan pintu secara paksa maka sistem tersebut dapat 

mengirimkan data pada Arduino Uno. Arduino Uno dapat memproses data dan 

mengirimkan data pada LCD dan Power Line Carrier. Pengiriman data tersebut berupa 

angka yang nantinya dikonversi pada arduino penerima untuk mengaktifkan Buzzer 

lain. 

 

3.2.1 Perancangan LCD pada Arduino Uno 

Pada perancangan LCD terapat 4 kaki Vinput yaitu Vinput VCC, Ground, SDA 

dan SCL. Dan memiliki catu daya 5 VDC yang nantinya akan disambungkan pada 

Arduino Uno proses penghubungan kabel Arduino dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Perancangan LCD dan I2C 

 

 



33 
 

 

Keterangan : 

1. Kabel Hitam  = Ground 

2. Kabel Merah = Vcc 

3. Kabel Hijau = A4 – SDA 

4. Kabel Biru = A5 – SCL  

Pada Gambar 3.3 terdapat perancangan LCD dengan Vinput SDA yang 

dihubungkan pada Vinput A4 arduino dan Vinput SCL yang dihubungkan pada Vinput 

A5 Arduino. Program untuk mengakses LCD dapat dilihat pada program dibawah ini. 

#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> 
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); 
LiquidCrystal_PCF8574 lcd (0x27); 
Void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600); 
 Lcd.setCursor(0,0); 
 Lcd.print(“Coba LCD”); 
} 
 

 

3.2.2 Perancangan Limit Switch dengan Arduino Uno 

Pada perancangan Limit Switch pada Arduino Uno terdapat tambahan perangkat 

lain yaitu resistor 10 Kohm. Perancangan dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Perancangan Limit Switch 

Keterangan: 

1. Kabel hitam =  Ground 

2. Kabel Hijau = Data (Vinput A0) 

Pada Gambar 3.5 terdapat perancangan Limit Switch dengan Arduino dimana 

terdapat 2 Vinput pada Limit Switch. Vinput pertama dihubungkan pada Ground 

sedangkan Vinput kedua dihubungkan pada Port. Untuk mengakses dapat dilihat pada 

program berikut ini: 

void setup(){ 
VinputMode(A0, INPUT); 
} 
void loop(){  
Int limit = digitalRead(A0); 
} 

 

3.2.3 Perancangan Buzzer dengan Arduino Uno 

Pada perancangan Buzzer dengan Arduino Uno hanya menggunakan Ground 

dan Data. Perancangan dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Perancangan Buzzer dengan Arduino Uno 

 

Keterangan: 

1. Kabel Hitam : Ground 

2. Kabel Hijau  : Data (Vinput A1) 

Pada Gambar 3.7 terdapat perancangan Buzzer dimana menggunakan 2 Vinput 

yaitu Vinput Ground dan Vinput Data. Vinput data disambungkan pada Vinput A1 pada 

Arduino. Untuk mengakses dapat dilihat pada program berikut ini. 

void setup(){ 
inputMode(A1, OUTPUT); 
} 
void loop(){ 
digitalWrite(A1,HIGH); 
 
 

3.2.4 Perancangan Power sSupply dan Arduino Uno 

Perancangan Power Supply menggunakan Vinput dan Ground pada Arduino. 

Perancangan dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Perancangan Power Supply 

 

Keterangan: 

1. Kabel Merah : VCC 

2. Kabel Hitam : Ground 

3. Kabel Kuning  : Netral 

 

3.2.5 Perancangan Power Line Carrier dan Arduino Uno 

Pada perancangan Power Line Carrier menggunakan Vinput Rx dan Tx sebagai 

komunikasi data. Pengiriman datanya menggunakan Serial. Perancangan dapat dilihat 

pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Perancangan Power Line Carrier dan Arduino Uno 

 

Keterangan: 

1. Kabel Merah : VCC 

2. Kabel Hitam : Gound 

3. Kabel Biru : Vinput Rx Arduino 

4. Kabel Hijau : Vinput Tx Arduino 

5. Kabel Kuning : Netral 

Pada Gambar 3.10 terdapat perancangan Power Line Carrier yang terdiri dari 

Vinput Rx dan Vinput Tx. Terdapat 2 program untuk mengakses yaitu program 

pengirim dan program penerima. Program pengirim dan penerima dapat dilihat pada 

program berikut ini. 
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Program Pengirim: 

void setup (){ 
Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
Serial.print(9) 
} 

 

Program Penerima: 

void setup (){ 
Serial.begin(9600); 
} 
void loop() { 
While (Serial.available()>0) 
{ 
   Char data = Serial.read(); 
} 
} 
 

3.3 Perancangan Perangkat Lunak 

3.3.1 Penjelasan Inisialisasi Program 

Penjelasan pada inisialisasi program adalah deklarasi variable yang digunakan 

dan input serta output yang digunakan. Penjelasan dapat dilihat pada keterangan 

berikut ini: 

- Jika data pengiriman adalah 0 maka eksekusi pada PLC adalah tombol reset pada 

rumah tersebut. 

- Jika data pengiriman adalah 1 maka eksekusi pada PLC adalah jendela pada rumah 

tersebut. 

- Jika data pengiriman adalah 2 maka eksekusi pada PLC adalah Pintu pada rumah 

tersebut. 
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3.3.2 Flowchart

 

Gambar 3.8 Flowchart 

No 

A 

A 
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Pada Gambar 3.8 terdapat Flowchart program dimana alur pertama adalah 

memulai sistem yang selanjutnya program tersebut akan mengecek kondisi rumah 

tetangga, apakah ada pencuri atau tidak. Jika ada pencuri maka sistem akan 

memberikan informasi pada pemilik rumah berupa bunyi bib panjang. Informasi 

tersebut berupa Vinput atau jendela rumah tetangga kebobolan. Jika tidak ada pencuri 

maka sistem kembali ke kondisi awal. Jika Vinput rumah atau jendela rumah terbuka 

lebih dari 3 detik maka alarm akan berbunyi bib pendek selama 10 detik. Jika tetap 

berbunyi maka sistem akan mengirimkan notifikasi pada tetangga berupa alarm bib 

panjang dan memberikan informasi berupa identitas rumah, Vinput atau jendela yang 

dibobol. Jika pengguna menekan tombol reset maka sistem akan kembali normal 

seperti biasa. 

 

3.4 Desain Miniatur 

Pada sistem ini terdapat miniatur rumah desa untuk mempermudah praktik 

dalam pengaplikasian alat yang dibuat. Miniatur tersebut memiliki 2 rumah dengan 

model yang sama. Masing-masing miniatur dilengkapi dengan box tempat rangkaian 

elektronik. Minatur dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Miniatur Rumah  
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Selain miniatur tersebut terdapat desain alat menggunakan bahan akrilik yang 

akan dipacking untuk proses pengiriman datanya. Desain dapat dilihat pada Gambar 

3.10. 

 

Gambar 3.10 Desain Alat 

  

Pada Gambar 3.16 tersebut terdapat box yang berisi LCD dan Tombol serta 

perangkat lain didalam box. Box tersebut terbuat dari akrilik. Box tersebut dilengkapi 

dengan kabel dan steker untuk dihbungkan ke Arus Listrik / Jala-jala listrk.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas hasil serta pembahasan pada pengujian otomasi yang 

telah dibuat penulis pada sistem yang berupa perangkat keras dan perangkat lunak. 

 

4.1 Hasil Pengujian Arduino  

Pada pengujian Arduino, melakukan dengan memasukkan program perintah 

sederhana kedalam Arduino dengan menggunakan software Arduino IDE. Arduino dan 

program yang baik dapat mengeksekusi dengan hasil yang baik. Tujuan melakukan 

pengujian ini apakah pada Arduino yang digunakan pada penelitian tidak mengalami 

kerusakan dan kegagalan pada saat mengeksekusi program, sehingga pada saat 

Arduino digunakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut alat yang 

dibutuhkan pada pengujian, antara lain: 

1. PC (Personal Computer)/Laptop. 

2. Arduino Uno  

3. Kabel USB 

4. Software Arduino IDE. 

Berikut ini langkah-langkah pada prosedur pengujian Arduino Uno sebagai berikut: 

1. Menghidupkan PC/Laptop 

2. Menyambungkan PC/Laptop pada Arduino Uno dengan menggunakan kabel USB. 

3. Membuka software Arduino IDE pada PC/Laptop. Program perintah dalam 

Bahasa C pada Arduino IDE. Berikut contoh program pada Arduino IDE:
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void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
 Serial.begin(9600); 
 Serial.println("Arduino Tes"); 
} 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
  Serial.print ("Data ke = "); 
  Serial.println(cek); 
  delay(1000); 
  cek ++; 
} 
 

4. Setelah selesai mengetikkan program perintah maka pada tekan icon berbentuk 

centang “Verify” untuk mengecek apakah terdapat kesalahan pada perintah 

program yang telah dibuat. Program dicek dalam Bahasa C. Selanjutnya 

mengkonfigurasi board dengan memilih Arduino Uno pada kolom “Tools”, lalu 

mengkonfigurasi Port Arduino yang terdeteksi oleh Komputer /PC. Berikut 

menekan icon berbentuk arah ke kanan / “Upload” untuk mengupload program 

kedalam Arduino Uno. 

5. Apabila program telah berhasil diupload , maka menekan icon “Serial Monitor” 

pada kanan atas, maka akan tampil jendela berisikan hasil dari serial yang dicetak.  

Pengujian program pada Arduino Uno dengan Software Arduino IDE dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 bertuliskan “Done Uploading”, bahwa program yang ditulis 

telah benar dan berhasil di-upload pada Arduino Uno. 



44 
 

 
 

 

Gambar 4.1 Upload Berhasil Pada Arduino IDE 

 

yang dimasukan kedalam Arduino Uno merupakan program untuk 

mengirimkan data menggunakan Port serial. Proses pengiriman pada Arduino Uno 

harus terhubung dahulu dengan USB PC agar dapat menerima data yang dikirim 

melalui menu serial monitor pada software Arduino IDE. Hasil dari serial monitor 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Hasil Dari Serial Monitor 

 

Gambar 4.2, menununjukkan bahwa data yang dikirim pada serial monitor 

sesuai dengan program perintah yang dibuat dan di upload pada Arduino Uno. Dengan 

begitu Arduino Uno ini dapat bekerja dengan baik dan dapat digunakan dalam 

pembuatan sistem. Selain itu dilakukan pengujian untuk mengetahui Arduino bekerja 

dengan baik, maka diadakan pengetesan pada Vinput I/O pada Arduio tersebut. 

Prosedur pengujian adalah dengan menggunakan Multimeter dan mengukur voltage 

per Vinput Arduino. Hasil dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Data Pengujian Vinput Arduino  

Pengukuran Pada Port Hasil pengukuran Tegangan Volt DC 
Vinput Digital 4.98 Volt DC 
Vinput Analog 4.98 Volt DC 

 

Hasil pengukuran tegangan output (Volt) Vinput Digital dan Vinput analog, 

memiliki hasil yang memperoleh rata-rata tegangan keluaran pada Vinput sebesar 4,98 



46 
 

 
 

Volt DC, sehingga bisa dipastikan sistem minimum dapat bekerja dengan baik karena 

Arduino memerlukan data sebesar 4.5 – 5.5 VDC. 

 

4.2 Pengujian LCD 16x2 

Untuk mengetahui apakah Liquid Crystal Display (LCD) bekerja dengan baik 

dan sesuai dengan yang diinginkan, maka dilakukan pengujian LCD dengan 

menghubungkan Vinput data LCD ke Arduino yang telah terisi program pengujian 

LCD. Pengujian LCD Character 16x2 dilakukan untuk mendapatkan tampilan berupa 

karakter (huruf, angka, dsb) yang sesuai dengan keinginan. Dimana karakter-karakter 

tersebut akan tampil dalam layar LCD tersebut. Agar LCD dapat menampilkan karakter 

(huruf, angka, dsb) maka Arduino diprogram. Berikut alat yang digunakan dalam 

pengujian. 

Berikut alat yang dibutuhkan pada pengujian, antara lain: 

1. PC (Personal Computer)/Laptop. 

2. Arduino Uno  

3. Kabel USB 

4. Software Arduino IDE. 

5. LCD + I2C 

Berikut ini langkah-langkah pada prosedur pengujian LCD sebagai berikut: 

1. Menghidupkan PC/Laptop. 

2. Menyambungkan PC/Laptop pada Arduino Uno dengan menggunakan kabel USB. 

3. Membuka software Arduino IDE pada PC/Laptop. Program perintah dalam 

Bahasa C pada Arduino IDE. Berikut contoh program pada Arduino IDE: 
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#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> 
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); 
void setup() { 
lcd.begin(16, 2); // initialize the lcd 
lcd.setBacklight(255); 
} 
void loop() { 
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print(“adi rangga”); 
} 
 

4. Setelah selesai mengetikkan program perintah maka pada tekan icon berbentuk 

centang “Verify” untuk mengecek apakah terdapat kesalahan pada perintah 

program yang telah dibuat. Program dicek dalam Bahasa C, selanjutnya 

mengkonfigurasi board dengan memilih Arduino Uno pada kolom “Tools”, lalu 

mengkonfigurasi Port Arduino yang terdeteksi oleh Komputer /PC. Berikutnya 

menekan icon berbentuk arah ke kanan / “Upload” untuk mengupload program 

kedalam Arduino Uno. 

5. Apabila program telah berhasil tampilan LCD dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Tampilan LCD 

 

4.3 Pengujian Power Line Carrier (PLC) 

Untuk mengetahui apakah Power Line Carrier bisa digunakan untuk mengirim 

data dan dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu diketahui tentang 

pengujian jarak dan komunikasi data pada sub bab berikut. 
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4.3.1 Jarak Power Line Carrier (PLC) 

Pada Power Line Carrier terdapat jarak pengiriman data dimana sudah tertera 

pada datasheet pembelian modul Power Line Carrier. Pada datasheet tertera jarak pada 

PLC adalah 1500 m, sehingga perlu pengujian pengiriman data antara 2 PLC untuk 

membuktikan kebenaran jarak tersebut.  

Alat yang dibutuhkan adalah : 

1. Arduino 

2. PLC 

3. Arduino IDE 

4. Laptop  

5. Kabel AC 

Berikut ini langkah-langkah pada prosedur pengujian Power Line Carrier 

sebagai berikut: 

1. Pada bagian (transmiter) menghubungkan salah satu Port mikrokontroler yaitu 

Port (Tx) ke Port Tx pada module Power Line Carrier, berikutnya 

menghubungkan Vinput L dan N module ke jala-jala listrik 220 AC (50Hz). 

Adapun Vinput lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan module Power 

Line Carrier2 buah Vinput untuk catu daya dan 1 Vinput ground. 

2. Pada bagian (receiver) menghubungkan salah satu Port mikrokontroler yaitu Port 

(Rx) ke salah satu Vinput Rx pada module Power Line Carrier, berikutnya 

menghubungkan Vinput L dan N module ke jala-jala listrik 220 AC (50Hz). 

Adapun Vinput lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan module Power 

Line Carrier2 buah Vinput untuk catu daya dan 1 Vinput ground. Perbedaan hanya 
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terdapat pada Vinput Tx dan Rx pada modul. Untuk mengetahui Power Line 

Carrier bekerja dengan baik, maka dilakukan percobaan pengiriman data. Data 

yang akan dikirim akan diprogram dan dimasukan ke Arduino. Program yang 

dimasukan ke Arduino adalah program untuk mengirimkan data berupa angka 1. 

Berikut adalah program pengirim dan penerima. 

Program Pengirim: 

#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX 
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> 
LiquidCrystal_PCF8574 lcd (0x27); 
void setup() { 
//Serial.begin(9600); 
  mySerial.begin(9600); 
  lcd.begin(16, 2);   
  lcd.setBacklight(255);   
  lcd.setCursor(0,0);   
  lcd.print("Kirim Data");  
  indikator = 0; 
} 
void loop() { 
  mySerial.print("1"); 
} 

 

Program Penerima: 

#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> 
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); 
void setup() { 
Serial.begin(9600); 
lcd.begin(16, 2);  //inisialisasi LCD 
  lcd.setBacklight(255);  //Mengaktifkan lampu LCD 
  lcd.setCursor(0,0);   //menempatkan kursor LCD di titik 0,0 
  lcd.print("Terima data");  
  lcd.setCursor(0,1); 
} 
int i = 0; 
int k = 0; 
void loop() { 
    while (Serial.available()>0 ) 
    { 
     char data = Serial.read(); 
     lcd.setCursor(0,1); 
     lcd.print(data); 

               } 
               } 
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3. Pada prosedur pengujian jarak PLC dengan cara menguji PLC jarak 0 sampai 1500 

cm . Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil pengujian jarak 

Percobaan 
Jarak 

Pengiriman(cm) 
Status 

Pengiriman 
Keterangan 

1 5 Terkirim Sesuai 
2 200 Terkirim Sesuai 
3 450 Terkirim Sesuai 
4 1000 Terkirim Sesuai 
5 1500 Terkirim Sesuai 

 

Pada Tabel 4.2 tersebut dijelaskan hasil pengiriman data dari PLC pengirim dan 

PLC penerima sehingga dapat menentukan hasil dari pengiriman data. Hasil tersebut 

jika PLC penerima dan pengirim terdapat pada rumah yang sama hasilnya sesuai 

dengan perkiraan yaitu terkirim, tetapi jika PLC sudah berbeda rumah maka hasilnya 

tidak terkirim. Jadi PLC tersebut hanya bisa terkirim jika pada jalur yang sama. 

 

4.3.2 Komunikasi Data Power Line Carrier (PLC) 

Pada komunikasi data Power Line Carrier terdapat Vinput Rx dan Tx dimana 

pengiriman tersebut masuk pada pengiriman serial. Vinput Rx pada arduino 

dismbungkan dengan Vinput Tx pada PLC sedangkan Vinput Tx pada arduino 

disambungkan dengan Vinput Rx pada PLC.Berikut alat yang dibutuhkan pada 

pengujian komunikasi PLC, antara lain: 

1. PC (Personal Computer)/Laptop. 

2. Arduino Uno  

3. Kabel USB 
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4. Software Arduino IDE. 

5. LCD + I2C 

6. Power Line Carrier 

7. Stop Kontak 

Berikut ini langkah-langkah pada prosedur pengujian Power Line Carrier 

sebagai berikut: 

1. Pada bagian (transmiter) menghubungkan salah satu Port mikrokontroler yaitu 

Port (Tx) ke Port Tx pada module Power Line Carrier, berikutnya 

menghubungkan Vinput L dan N module ke jala-jala listrik 220 AC (50Hz). 

Adapun Vinput lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan module Power 

Line Carrier2 buah Vinput untuk catu daya dan 1 Vinput ground. 

2. Pada bagian (receiver) menghubungkan salah satu Port mikrokontroler yaitu Port 

(Rx) ke salah satu Vinput Rx pada module Power Line Carrier, berikutnya 

menghubungkan Vinput L dan N module ke jala-jala listrik 220 AC 

(50Hz).Adapun Vinput lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan module 

Power Line Carrier2 buah Vinput untuk catu daya dan 1 Vinput ground. Perbedaan 

hanya terdapat pada Vinput Tx dan Rx pada modul. Untuk mengetahui Power Line 

Carrier bekerja dengan baik, maka dilakukan percobaan pengiriman data. Data 

yang akan dikirim akan diprogram dan dimasukan ke Arduino. Program yang 

dimasukan ke Arduino adalah program untuk mengirimkan data berupa angka 1. 

Berikut adalah program pengirim dan penerima. 
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Program Pengirim: 

#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX 
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> 
LiquidCrystal_PCF8574 lcd (0x27); 
void setup() { 
//Serial.begin(9600); 
  mySerial.begin(9600); 
  lcd.begin(16, 2);   
  lcd.setBacklight(255);   
  lcd.setCursor(0,0);   
  lcd.print("Kirim Data");  
  indikator = 0; 
} 
void loop() { 
  mySerial.print("1"); 
} 

 

Program Penerima: 

#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> 
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); 
void setup() { 
Serial.begin(9600); 
lcd.begin(16, 2);  //inisialisasi LCD 
  lcd.setBacklight(255);  //Mengaktifkan lampu LCD 
  lcd.setCursor(0,0);   //menempatkan kursor LCD di titik 0,0 
  lcd.print("Terima data");  
  lcd.setCursor(0,1); 
} 
int i = 0; 
int k = 0; 
void loop() { 
    while (Serial.available()>0 ) 
    { 
     char data = Serial.read(); 
     lcd.setCursor(0,1); 
     lcd.print(data); 

               } 
               } 
 

3. Prosedur pengujian pengiriman data adalah dengan cara menyambungkan PLC 

penerima dan PLC pengirim pada kabel Stop Kontak satu jalur. Hasil pengiriman 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Komunikasi Data PLC 

Percobaan Data kirim Data Terima Keterangan 
1 1 1 sesuai 
2 2 2 sesuai 
3 3 3 sesuai 
4 4 4 sesuai 
5 5 5 sesuai 
6 6 6 sesuai 
7 7 7 sesuai 
8 8 8 sesuai 
9 9 9 sesuai 

10 1 1 sesuai 
 

Pada Tabel 4.3 terdapat data pengujian komunikasi data PLC dimana terdapat 

data yang dikirim oleh PLC pengirim dan data yang diterima oleh PLC penerima. 

Pengujian tersebut sangatlah sesuai dengan fungsi PLC. 

 

4.4 Pengujian Perangkat I/O 

Pada pengujian perangkat I/O terdapat 3 perangkat yang dapat diuji yaitu Limit 

Switch, Tombol dan Buzzer. Switch digunakan untuk sensor Pintu dan jendela, tombol 

digunakan untuk menonaktifkan sistem, sedangkan Buzzer digunakan untuk alarm 

pada rumah ketika ada pencurian. Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji secara 

sekuensial dimana pertama menguji Limit Switch. Limit Switch terletak pada Pintu dan 

jendela, jika Pintu dan jendela dalam kondisi terbuka selama 5 detik maka alarm akan 

aktif. Setelah alarm aktif tombol ditekan untuk menonaktfikan alarm tersebut.  

Berikut alat yang dibutuhkan pada pengujian, antara lain: 

1. PC (Personal Computer)/Laptop. 
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2. Arduino Uno  

3. Kabel USB 

4. Software Arduino IDE. 

5. Tombol 

6. Limit Switch 

7. Buzzer 

Berikut ini langkah-langkah pada prosedur pengujian LCD sebagai berikut: 

1. Menghidupkan PC/Laptop 

2. Menyambungkan PC/Laptop pada Arduino Uno dengan menggunakan kabel USB. 

3. Membuka software Arduino IDE pada PC/Laptop. Program perintah dalam 

Bahasa C pada Arduino IDE. Berikut contoh program pada Arduino IDE: 

int indikator; 
void setup() { 
VinputMode(3, OUTPUT) //Buzzer 
 VinputMode(4, INPUT) //limitSwitch 
 VinputMode(5, INPUT) //tombol 
} 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
   if (digitalRead(4)== LOW) 
   { 
     delay(3000); 
     indikator = 1; 
   } 
   else if (digitalRead(4) == HIGH or digitalRead(5)==HIGH) 
   { 
     indikator = 0; 
   } 
   if (indikator==1) 
   { 
    digitalWrite(3, HIGH); 
   } 
} 
 

4. Hasil pada pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian perangkat I/O 

Percobaan Limit Switch (Off) Buzzer Keterangan 

1 1 detik non aktif Sesuai 

2 2 detik non aktif Sesuai 

3 3 detik non aktif Sesuai 

4 4 detik aktif Sesuai 

5 5 detik aktif Sesuai 

6 6 detik aktif Sesuai 

7 7 detik aktif Sesuai 

8 8 detik aktif Sesuai 

9 9 detik aktif Sesuai 

10 10 detik aktif Sesuai 
 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jika Limit Switch Off dalam waktu lebih dari 

3 detik maka Buzzer akan aktif. Apabila tombol ditekan maka Buzzer akan kembali off. 

Semua proses dalam 10 percobaan sesuai dengan harapan penulis. Masing-masing 

perangkat dapat digunakan untuk sistem tersebut. 

 

4.5 Hasil Pengujian Keseluruhan 

Hasil pengujian keseluruhan ini meliputi semua perangkat keras yang 

digunakan dan meliputi jarak pengiriman antar miniature rumah. Hasil pengujian 

tersebut menggunakan kabel panjang untuk pengiriman antar PLC /Miniatur, dan 

mencatat kondisi apapun yang berada pada sistem tersebut. Hasil Pengujian dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian Keseluruhan 

Percobaan Skenario Aktifitas Sistem Kesimpulan 

1 
Pintu rumah A dibuka 
kurang dari 3 detik 

Buzzer rumah A tidak menyala sesuai 
Buzzer rumah B tidak menyala sesuai 

2 
jendela rumah A dibuka 
kurang dari 3 detik 

Buzzer rumah A tidak menyala sesuai 
Buzzer rumah B tidak menyala sesuai 

3 
Pintu rumah B dibuka 
kurang dari 3 detik 

Buzzer rumah A tidak menyala sesuai 
Buzzer rumah B tidak menyala sesuai 

4 
jendela rumah B dibuka 
kurang dari 3 detik 

Buzzer rumah A tidak menyala sesuai 
Buzzer rumah B tidak menyala sesuai 

5 
Pintu rumah A dibuka 
lebih dari 3 detik dan 
kurang dari 10 detik 

Buzzer rumah A menyala sesuai 

Buzzer rumah B tidak menyala sesuai 

6 
jendela rumah A dibuka 
lebih dari 3 detik dan 
kurang dari 10 detik 

Buzzer rumah A menyala sesuai 

Buzzer rumah B tidak menyala sesuai 

7 
Pintu rumah B dibuka 
lebih dari 3 detik dan 
kurang dari 10 detik 

Buzzer rumah A menyala sesuai 

Buzzer rumah B tidak menyala sesuai 

8 
jendela rumah B dibuka 
lebih dari 3 detik dan 
kurang dari 10 detik 

Buzzer rumah A menyala sesuai 

Buzzer rumah B tidak menyala Sesuai 

9 
Pintu rumah A dibuka 
lebih dari 10 detik 

Buzzer rumah A menyala Sesuai 
Buzzer rumah B menyala Sesuai 

10 
jendela rumah A dibuka 
lebih dari  10 detik 

Buzzer rumah A menyala Sesuai 
Buzzer rumah B menyala Sesuai 

11 
Pintu rumah B dibuka 
lebih dari  10 detik 

Buzzer rumah A menyala Sesuai 
Buzzer rumah B menyala Sesuai 

12 
jendela rumah B dibuka 
lebih dari 10 detik 

Buzzer rumah A menyala Sesuai 
Buzzer rumah B menyala Sesuai 

13 
Tombol reset ditekan 
ketika Pintu rumah A 
kurang dari 10 detik 

Buzzer rumah A berhenti menyala Sesuai 

Buzzer rumah B tidak menyala Sesuai 

14 
Tombol reset ditekan 
ketika jendela rumah A 
kurang dari 10 detik 

Buzzer rumah A berhenti menyala Sesuai 

Buzzer rumah B tidak menyala Sesuai 

15 
Tombol reset ditekan 
ketika Pintu rumah A 
lebih dari 10 detik 

Buzzer rumah A berhenti menyala Sesuai 

Buzzer rumah B berhenti menyala Sesuai 

16 
Tombol reset ditekan 
ketika jendela rumah A 
lebih dari 10 detik 

Buzzer rumah A berhenti menyala Sesuai 

Buzzer rumah B berhenti menyala Sesuai 

17 Buzzer rumah B berhenti menyala Sesuai 
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Percobaan Skenario Aktifitas Sistem Kesimpulan 
Tombol reset ditekan 
ketika Pintu rumah B 
kurang dari 10 detik 

Buzzer rumah A tidak menyala Sesuai 

18 
Tombol reset ditekan 
ketika jendela rumah B 
kurang dari 10 detik 

Buzzer rumah B berhenti menyala Sesuai 

Buzzer rumah A tidak menyala Sesuai 

19 
Tombol reset ditekan 
ketika Pintu rumah B 
lebih dari 10 detik 

Buzzer rumah B berhenti menyala sesuai 

Buzzer rumah A berhenti menyala sesuai 

20 
Tombol reset ditekan 
ketika jendela rumah B 
lebih dari 10 detik 

Buzzer rumah B berhenti menyala sesuai 

Buzzer rumah A berhenti menyala sesuai 

 

Pada hasil pengujian tersebut terdapat 20 percobaan dimana hasil dari 

pengiriman tersebut sangatlah sesuai seperti harapan penulis.  

 

4.6 Hasil Diagram Waktu 

Pada hasil diagram waktu terdapat pengujian pada sistem pengirim. perangkat 

yang dipakai meliputi Jendela/Pintu, Buzzer internal Rumah A, Buzzer eksternal, 

Buzzer Internal Rumah B dan tombol reset. Buzzer internal adalah buzzer yang berada 

pada sistem pengirim sedangkan buzzer eksternal adalah buzzer yang berada pada 

sistem penerima. Hasil dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Diagram Waktu 

 



 
 

58 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, dapat diambil 

beberapa kesimpulan, diantaranya: 

1. Komunikasi data antara Arduino dan Power Line Carrier menggunakan 

pengiriman serial sehingga pin yang digunakan adalah Rx dan Tx. PLC tersebut 

hanya bisa digunakan untuk pengiriman data dengan 1 jalur transmisi data. Jarak 

pada hasil pengujian ini adalah 5 cm, 200 cm, 450 cm, 1000 cm, 1500 cm. 

Keberhasilan transmisi data pada 10 percobaan sebesar 100%. 

2. Perancangan Sistem keamanan desa berbasis Power Line Carrier dapat 

menggunakan Arduino Uno yang menggunakan pengiriman serial sehingga 

simulasi pengiriman data dapat berjalan dengan baik. Hasil pengujian keseluruhan 

pada 20 percobaan mencapai keberhasilan 100% karena selalu dapat mengirim dan 

menerima data dengan presisi, tetapi level pada peralatan ini masih prototype.  

 

5.2 Saran 

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan setelah melakukan perancangan 

sistem pengukuran dan pengiriman data arus listrik menggunakan Power Line Carrier 

(PLC): 

1. Menggunakan penyetabil tegangan sebelum memakai Power Supply. 

2. Menggunakan Power Line Carrier yang bertipe KQ330 karena jarak lebih jauh. 
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