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ABSTRAK 
 

Penggunaan listrik yang berlebihan akan menimbulkan kerugian yang 

besar bagi konsumen. Pemasangan Instalasi listrik yang menyimpang dari 

peraturan PUIL, akan menimbulkan bahaya Hubung Pendek listrik. Penelitian ini 

bertujuan untuk : (1) menghasilkan Software Prototype Alat Penghemat listrik 

pada Ruangan/Kantor berbasis Raspberry, (2) menghasilkan alat penghemat 

listrik sesuai software yang telah dibuat, (3) menghasilkan Aplikasi dan Interface 

Sistem Monitoring berbasis Raspberry untuk memonitoring dan mengendalikan 

penggunaan enegri listrik pada Ruangan/kantor. Desain instalasi listrik yang 

digunakan adalah berdasarkan PUIL, SPLN, dan LMK yang berlaku di 

Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa prototype alat 

penghemat listrik pada ruangan berbasis Raspberry telah berfungsi dengan baik, 

sehingga dapat mengurangi/menghemat penggunaan energi listrik yang terdapat 

di dalam suatu ruangan/kantor, serta dapat dikendalikan baik dari jarak dekat, 

maupun dari jarak jauh dengan menggunakan media Smartphone.  

 

Kata Kunci : Alat penghemat listrik, Raspberry, interface, Smartphone  

 

PENDAHULUAN 

Banyak kecelakaan dan kerugian 

yang ditimbulkan oleh pemanfaatan 

listrik yang tidak benar. Ketika instalasi 

listrik di sebuah rumah/gedung  sudah 

diberi tegangan oleh PLN, instalasi 

tersebut tidak lagi masuk kategori domain 

pribadi, tetapi sudah menjadi domain 

publik
[9]

. Kesalahan dalam pemasangan 

Instalasi listrik dapat menimbulkan 

bahaya kebakaran dan lebih fatal lagi 

dapat menyebabkan kematian, baik bagi 

Manusia, maupun bagi mahluk hidup 

lainnya. 

Untuk mencegah hal tersebut, maka 

diharuskan bagi setiap orang yang 

memasang instalasi listrik, harus 

memiliki keterampilan khusus dalam hal 

memasang Instalasi Kelistrikan, dan 

dibuktikan dengan Sertipikat Keahlian 

yang dimiliki, yang diberikan oleh 

Instansi yang diakui oleh pemerintah. 

Dari hasil pantauan awal, ternyata 

bahwa terjadi banyak sekali pemborosan 

penggunaan energi listrik yang 

ditemukan, baik yang ada di Rumah-

rumah Tangga, lebih-lebih pada kantor-

kantor. Biasanya jika orang keluar dari 

ruangan-ruangan kantor atau rumah 

tinggal, orang lupa memadamkan lampu 

listriknya. Dapat dibayangkan apabila 

pada kantor tersebut menggunakan lampu 

listrik sebanyak 10 buah titik lampu dan 

setiap lampu menggunakan daya listrik 

sebesar 16 W, maka banyaknya Energi 

listrik yang terbuang percuma untuk 

Ruangan yang bersangkutan(seandainya 

lampu tersebut lupa dipadamkan selama 

10 jam) adalah sebesar :  E = 16/1000 x 

10 Kwh = 0,16 Kwh, dan jika digunakan 

selama 1 bulan, maka Energi listrik yang 

terbuang percuma tersebut adalah sebesar 

E = 0,16 Kwh x 30 hari = 4,8 Kwh. 

Dapat dibayangkan apabila dalam 

Kantor/Rumah tersebut terdapat lebih 

banyak lampu-lampu atau alat-alat listrik 

yang digunakan, maka tentu lebih banyak 

lagi energi listrik yang terbuang percuma, 

dan jika pemakaian Energi  listrik yang 

terbuang ini di Rupiahkan, silahkan 

dikalikan saja dengan biaya listrik per 

Kwh pada kantor dimana listrik tersebut 

digunakan ( Biaya listrik per KWh, 
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bergantung pada jenis beban yang 

diminta oleh pelanggan listrik).  

Beranjak dari masalah tersebut 

maka saat ini pengguna listrik tidak perlu 

risau tentang penggunaan listriknya 

karena telah dibat alat penghemat listrik 

berbasis Raspberry yang dapat mengatur 

dan mengendalikan penggunaan energi 

listrik pada ruangan-ruangan atau kantor-

kantor secara otomatis, dengan 

menggunakan bantuan perangkat 

Smartphone. Alat penghemat listrik ini 

akan bekerja secara otomatis 

memadamkan lampu-lampu yang 

terdapat di dalam suatu ruangan/kantor, 

jika tidak ada orang di dalam ruangan 

tersebut, dan akan menyalakannya secara 

otomatis, jika ada orang yang bekerja di 

dalam ruangan/ruangan tersebut, selain 

itu lampu-lampu tersebut dapat 

dimonitoring dan dipadamkan melalui 

smartphone. Sedangkan perangkat listrik 

lainnya (KKB, TV dan MCB) dapat 

difungsikan (di ON-kan) dan dipadamkan 

(di OFF-kan) melalui perangkat 

smartphone yang digunakan, baik dengan 

menggunakan Jaringan Lokal maupun 

dengan menggunakan Jaringan Internet 

(jarak jauh). 

Near Field Communication (NFC) 

Dengan semakin majunya teknologi 

dalam komunikasi data antar perangkat 

maka manfaat yang dihasilkan dari NFC 

makin beragam, bahkan beberapa 

diantaranya sudah mulai diterapkan 

diberbagai penjuru dunia.  NFC  sendiri 

menyederhanakan komunikasi data antar 

perangkat yang biasanya harus 

mengkoneksikan menggunakan 

Bluetooth maupun WI-Fi yang otentikasi 

dan penyamaan koneksi terlebih dahulu 

sebelum bisa digunakan dan biasanya 

memakan waktu yang cukup lama, 

berbeda dengan NFC otentikasi antar 

perangkat dilakukan hanya beberapa 

detik saja
[8]

. 

NFC merupakan pengembangan 

dari Bluetooth dan RFID dimana dalam 

NFC terdapat teknologi yang biasa kita 

gunakan jika berkomunikasi 

menggunakan Bluetooth dalam proses 

penyambungan dan RFID sebagai 

gelombang penghubung antar perangkat 

NFC.  NFC pada Smartphone 

mempunyai kegunaan komunikasi dalam 

perpindahan situs web, nomor telepon, 

audio, video, foto maupun kontak 

telepon. Bahkan pada sebuah NFC yang 

tertanam pada Smartphone beberapa 

diantaranya sudah mendukung untuk 

melakukan pembayaran melalui fitur 

NFC pada Smatphone tersebut. 

Keunggulan dari NFC terletak pada 

perannya sebagai teknologi yang dapat 

membuka berbagai bentuk komunikasi 

dan transaksi dengan cara yang sangat 

nyaman ketika digunakan oleh pengguna.  

NFC memungkinkan orang untuk 

melakukan hal yang mereka inginkan 

dengan menyentuh atau menempatkan 

perangkat mereka dekat dengan laayanan 

yang dikehendaki.  Hal ini membuat 

bentuk layanan elektronik dan interaksi 

lebih mudah diakses oleh banyak orang. 

NFC bekerja di antara dua perangkat 

yang berdekatan (biasanya dengan jarak 

beberapa sentimeter). Setelah sambungan 

dibuat dalam hitungan detik, informasi 

dapat dipertukarkan antara kedua 

perangkat, baik menggunakan NFC 

secara langsung atau melalui teknologi 

nirkabel lain, seperti WiFi, Bluetooth, 

UWB atau ZigBee.  

Perangkat yang telah menggunakan 

chip NFC, seperti Smartphone, akan 

menghasilkan layanan interaktif yang 

lebih mudah dan nyaman digunakan bagi 

konsumennya. Konsumen akan 

cenderung mengadopsi cara yang paling 

nyaman dalam mengakses dan membayar 

barang dan jasa.  NFC yang digunakan 

pada ponsel, dapat mengubah ponsel 

menjadi alat pembayaran transaksi 

keuangan seperti halnya kartu kredit. 

Selain konsumen bisa merasa nyaman 

dalam bertransaksi, keunggulan lainnya 

adalah dapat mengurangi biaya kertas 

seperti biaya tiketing atau bukti 

pembayaran. 
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Peralatan Listrik Pada 

Kantor/Ruangan-Ruangan 

Penggunaan listrik pada 

kantor/Ruangan-ruangan yang dimaksud 

adalah kantor/ ruangan-ruangan yang 

telah mendapat sambungan listrik, baik 

yang bersumber dari PLN maupun dari 

sumber lain. Tegangan yang terpasang 

menjadi Tegangan terpasang untuk 

kebutuhan rumah tangga pada umumnya 

220 volt dan frekuensi 50 Hz. 
 

Peralatan Listrik yang akan 

dimonitoring dalam penelitian ini terdiri 

dari: Miniatur Circuit Breaker (MCB), 

KKB dan Lampu-lampu Listrik, yang 

berada di dalam suatu Kantor atau 

Ruangan-ruangan yang ada di dalam 

Bangunan.  

IP Address 

Alamat IP (Internet Protocol 

Address atau sering disingkat IP) adalah 

deretan angka biner antar 32-bit sampai 

128-bit yang dipakai sebagai alamat 

identifikasi untuk tiap komputer host 

dalam jaringan Internet. Panjang dari 

angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau 

IP versi 4), dan 128-bit (untuk IPv6 atau 

IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari 

komputer tersebut pada jaringan Internet 

berbasis TCP/IP. 

Internet Assigned Numbers 

Authority (IANA) yang mengelola 

alokasi alamat IP global. IANA bekerja 

bekerja Internet Protocol (IP) address 

adalah alamat numerik yang ditetapkan 

untuk sebuah komputer yang 

berpartisipasi dalam jaringan komputer 

yang memanfaatkan Internet Protocol 

untuk komunikasi antara node-

nya.Walaupun alamat IP disimpan 

sebagai angka biner, mereka biasanya 

ditampilkan agar memudahkan manusia 

menggunakan notasi, seperti 

208.77.188.166 (untuk IPv4), dan 2001: 

db8: 0:1234:0:567:1:1 (untuk IPv6). 

Internet Protocol juga memiliki 

tugas routing paket data antara jaringan, 

alamat IP dan menentukan lokasi dari 

node sumber dan node tujuan dalam 

topologi dari sistem routhng. Untuk 

tujuan ini, beberapa bit pada alamat IP 

yang digunakan untuk menunjuk sebuah 

subnetwork. Jumlah bit ini ditunjukkan 

dalam notasi CIDR, yang ditambahkan ke 

alamat IP, misalnya, 

208.77.188.166/24.Sistem pengalamatan 

IP ini terbagi menjadi dua, yakni: 

 IP versi 4 (IPv4) 

 IP versi 6 (IPv6) 

Pengiriman data dalam jaringan 

TCP/IP berdasarkan IP address komputer 

pengirim dan komputer penerima. IP 

address memiliki dua bagian, yaitu 

alamat jaringan (network address) dan 

alamat komputer lokal (host address) 

dalam sebuah jaringan. Alamat jaringan 

digunakan oleh router untuk mencari 

jaringan tempat sebuah komputer lokal 

berada, semantara alamat komputer lokal 

digunakan untuk mengenali sebuah 

komputer pada jaringan lokal. 

Access Point 
Access point dapat ditemukan di 

banyak tempat, termasuk rumah, bisnis, 

dan lokasi publik. Pada kebanyakan 

rumah, access point adalah router 

nirkabel, yang terhubung ke DSL atau 

modem kabel . Namun, beberapa modem 

mungkin termasuk kemampuan nirkabel, 

membuat modem itu sendiri sebagai 

access point. Perusahaan besar sering 

memberikan beberapa access point, yang 

memungkinkan karyawan untuk secara 

nirkabel (tanpa kabel) terhubung ke pusat 

jaringan dari berbagai lokasi. 

Access Point berfungsi sebagai 

Hub/Switch yang bertindak untuk 

menghubungkan jaringan lokal dengan 

jaringan wireless/nirkabel, di access point 

inilah koneksi data/internet dipancarkan 

atau dikirim melalui gelombang radio, 

ukuran kekuatan sinyal juga 

mempengaruhi area coverage yang akan 

dijangkau, semakin besar kekuatan sinyal 

(ukurannya dalam satuan dBm atau mW) 

semakin luas jangkauannya
[5]

.  

 



SEMINAR NASIONAL  

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 
 

274 

 
Gambar 1   Access Point 

HTML 

HTML adalah singkatan dari 

HyperText Markup Language yaitu bahasa 

pemrograman  standar yang digunakan untuk 

membuat sebuah halaman web, yang 

kemudian dapat diakses untuk menampilkan 

berbagai informasi di dalam sebuah 

penjelajah web Internet (Browser) . HTML 

dapat juga digunakan sebagai link link antara 

file-file dalam situs atau dalam komputer 

dengan menggunakan localhost, atau link 

yang menghubungkan antar situs dalam 

dunia internet. Supaya  dapat menghasilkan 

tampilan wujud yang terintegerasi 

Pemformatan hiperteks sederhana ditulis 

dalam berkas format ASCII sehingga 

menjadi halaman web dengan perintah-

perintah HTML.  

HTML merupakan sebuah bahasa yang 

bermula bahasa yang sebelumnya banyak 

dipakai di dunia percetakan dan penerbirtan 

yang disebut  Standard Generalized Markup 

Language   (SGML ). Sekarang ini HTML 

merupakan standar Internet yang 

dikendalikan dan didefinisikan 

pemakaiannya oleh World Wide Web 

Consortium (W3C).  Pada tahun 1989, 

HTML dibuat oleh kolaborasi Berners-lee 

Robert denganCaillau TIM  pada saat mereka 

bekerja di CERN (CERN merupakan 

lembaga penelitian fisika energi tinggi di 

Jenewa)  

Server  

Server adalah suatu sistem komputer 

yang menyediakan jenis layanan tertentu 

untuk client dalam suatu jaringan 

komputer.  Server dilengkapi dengan sistem 

operasi khusus untuk mengontrol akses dan 

sumber daya yang ada di dalamnya biasanya 

sistem operasi khusus tersebut disebut sistem 

operasi jaringan atau network operating 

system 

Router
[3,4,12] 

Router adalah salah satu perangkat 

keras jaringan komputer yang digunakan 

untuk membagi protocol kepada anggota 

jaringan yang lainnya. 

Fungsi router pada umumnya 

adalah sebagai penghubung antar dua atau 

lebih jaringan untuk meneruskan data dari 

satu jaringan ke jaringan lainnya. Namun 

router berbeda dengan Switch, karena Switch 

hanya digunakan untuk menghubungkan 

beberapa komputer dan membentuk LAN 

(local area network). Sedangkan router 

digunakan untuk menghubungkan antar satu 

LAN dengan LAN yang lainnya. 

 

 

 

 

Gambar 2  Router and Modem 

 

Raspberry
[1,3,4,6,14]

   

Raspberry Piadalah sebuah perangkat 

komputer seukuran kartu kredit, benar-benar 

praktis. Sistem operasinya ditanam pada 

sebuah SD Flash Card, yang menjadikannya 

sangat mudah untuk diganti dan ditukar. 

Potensinya luar biasa, dari yang sudah 

maupun belum pernah dieksplorasi, tetapi 

telah diuji sebagai multimedia player dengan 

kemampuan streaming, sebagai perangkat 

game machine, internet browsing dan sebagai 

mainboard pengembangan hardware.  

Hal tersebut memungkinkan perangkat 

ini digunakan sebagai perangkat pendidikan 

bagi orang-orang dari segala usia dan tingkat 

keterampilan. Minat pada perangkat 

Raspberry Pi sangat luar biasa dan telah jauh 

melebihi harapan. Profesional IT, ahli 

elektronik dan pendatang baru semua 

bersemangat untuk ‘meletakkan’ tangan 

mereka pada perangkat kecil ini dan semua 

orang setuju, perangkat ini akan menjadi 

besar dan semakin berkembang (Jaseman dan 

Meltwater dalam Majalah MagPi,2012 : 3). 

Richardson dan Wallace menjelaskan 

beberapa cara untuk menjelaskan beberapa 

cara yang dapat dilakukan oleh Raspberry Pi 

diantaranya sebagai berikut : 

General Purpose Computing 

Perlu diingat bahwa Raspberry Pi 

adalah sebuah komputer dan memang pada 

faktanya dapat digunakan sebagai sebuah 

komputer. Setelah perangkat ini siap untuk 

digunakan kita bisa memilih untuk boot 

langsung kedalam GUI (Graphical User 

Interface) dan didalamnya terdapat sebuah 

web browser yang merupakan aplikasi yang 

banyak digunakan komputer sekarang ini. 

Perangkat ini juga dapat di install banyak 

aplikasi gratis seperti Librery Office yang 

digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kantor. 

 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/01/pengertian-browser.html
http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-html.html
http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-server.html
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Project Platform 

Raspberry Pi membedakan dirinya dari 

komputer pada umumnya bukan dari segi 

harga dan ukurannya saja, tapi juga karena 

kemampuannya berintegrasi dengan proyek-

proyek elektronik. 

Learning to Program 

Raspberry Pi pada dasarnya ditujukan 

sebagai alat edukasi untuk mendorong anak-

anak bereksperimen dengan komputer. 

Perangkat ini sudah terpasang dengan 

interpreters dan compilers untuk berbagai 

bahasa pemrograman.  

 
Gambar 3   Raspberry  

 

Smartphone
[2,7,810,11] 

Smartphone adalah teknologi canggih 

yang merupakan kombinasi PDAdan mobile 

phone. teknologi baru yang menyerupai 

Personal Digital Assistant (PDA) yang 

memiliki berbagai fungsi dan kemudahan 

dalam mengakses internet (Phillippi and 

Wyatt,2011)
[10]

. Kecanggihan smartphone 

dibandingkan handphone cellular terletak 

pada operation system yang tangguh, 

kecepatan proses yang tinggi, perangkat 

multimedia yang mutakhir, koneksi internet 

terbaik dan layar sentuh. Menurut Brusco 

(2010)
[2]

, smartphone adalah mobile phone 

yang memiliki fungsi seperti sistem 

komputerisasi, pengiriman pesan (email), 

akses internet dan memiliki berbagai aplikasi 

sebagai sarana pencarian informasi seperti 

kesehatan, olahraga, uang dan berbagai 

macam topik. Atau bila disimpulkan 

smartphone layaknya komputer namun dalam 

ukuran kecil. Smartphone menjadi sebuah 

kebutuhan primer untuk pribadi maupun 

profesional. Smartphone sangat cocok bagi 

professional yang sering melakukan 

komunikasi jarak jauh seperti kirim pesan 

(email). Kelebihan yang dimiliki smartphone 

adalah sistem canggih yang berfungsi untuk 

download dan install aplikasi dengan waktu 

singkat. 

Aplikasi ini seperti program yang ada 

di desktop komputer, namun tidak rumit dan 

dapat dibawa kemana-mana. Smartphone 

diciptakan untuk menyediakan berbagai 

plikasi yang dapat di download dari internet 

dengan menggunakan sebuah operating 

system (OS) spesifik seperti Apple dengan 

iOS, Google Android, Microsoft Windows 

Mobile dan Windows Phone, Nokia 

Symbian, RIM BlackBerry OS dan lain-lain 

Relay 
[12,13] 

Relay merupakan rangkaian yang 

bersifat elektronis sederhana dan tersusun 

oleh : 

a. saklar  

b. medan elektromagnet (kawat koil)  

c. poros besi 

Cara kerja komponen ini dimulai pada 

saat mengalirnya arus listrik melalui koil, 

lalu membuat medan magnet sekitarnya 

merubah posisi saklar sehingga menghasilkan 

arus listrik yang lebih besar. Disinilah 

keutamaan komponen sederhana ini yaitu 

dengan bentuknya yang minimal bisa 

menghasilkan arus yang lebih besar. 

Komponen sederhana ini dalam 

perkembangannya digunakan sebagai 

komponen dasar berbagai perangkat 

elektronika, lampu kendaraan, jaringan 

elektronik, televisi, radio, bahkan pada tahun 

1930an pernah digunakan sebagai perangkat 

dasar komputer yang keberadaannya kini 

digantikan oleh mikroprosesor seperti Intel 

Corp. dan AMD
[13]

. Semua itu karena 

pemakaian relay mempunyai kelebihan 

seperti : 

1). Dapat mengontrol sendiri arus serta 

tegangan listrik yang diinginkan. 

2). Dapat memaksimalkan besarnya tegangan 

listrik hingga mencapai batas maksimalnya.  

3). Dapat menggunakan baik saklar maupun 

koil lebih dari satu, disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

  
Gambar 4  Relay 

Relay juga banyak digunakan untuk 

pengontrolan mesin-mesin yang bekerja 

secara sekuensial sebelum teknologi 
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mikroprosesor tersedia, misalnya pada mesin 

injection molding, blow molding, dan pada 

conveyor belt.  

Sensor Gerak
[1] 

Sensor Gerak biasanya berlabel HC-

SR501 ataupun SEN -08630, dan berfungsi 

untuk mendeteksi gerakan orang.Sensor ini 

bekerja atas dasar perubahan panas di depan 

sensor
[1]

. Untuk mendeteksi perubahan 

tersebut, elemen piroelektrik digunakan di 

dalam modul sensor. Sensor gerak ini 

dipergunakan untuk mendeteksi orang yang 

berada di dalam suatu ruangan atau kantor, 

yang dikombinasikan dengan penyalaan 

lampu-lampu yang ada di dalam ruangan 

tersebut. Hasil kerja dari sensor ini 

disesuaikan dengan perintah yang berasal 

dari software yang telah di desain oleh 

peneliti.  

 
Gambar 5. Sensor Gerak 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan motode 

eksperimen karena dianggap cocok dengan 

tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk 

menghasilkan produk dan menguji kelayakan 

produk yang dihasilkan, maka untuk 

mencapai tujuan tersebut harus melalui 

langkah-langkah tertentu yang harus diikuti 

untuk menghasilkan produk tersebut. 

Bahan dan Alat yang digunakan  

Untuk melaksanakan penelitian ini 

digunakan beberapa alat dan bahan sebagai 

berikut : 

1). Bahan 

a. Board Al.set  

b. Saklar Tukar 2 set 

c. Kabel Instalasi listrik 1 set 

d. Lampu Penerangan 2 bh  

e. Arduino      

f. Ethernet Shield    

g. Kabel USB     

h. Jumper wire   

i. Relay set 

j. Smartphone 

k. Multimeter Digital  

l.  Amperemeter Digital  

m.  MCB 

n.  Jack konektor 1 set  

o.  Adaptor  

p.  Screw Shield 

 

2). Alat 

1).  Access Point TP-Link MR-3020  

Desain Sistem 

Sistem yang akan dibangun merupakan 

suatu sistem monitoring terhadap alat 

penghemat listrik yang ditempatkan pada 

ruangan-ruangan / kantor-kantor yang 

fungsinya untuk menghemat penggunaan 

energi listrik terhadap peralatan listrik 

(lampu-lampu listrik, KKB, dan MCB). 

Sistem monitoring ini terdiri dari tiga elemen 

pokok, yaitu input, proses dan output. Output 

merupakan hal yang dihasilkan oleh sistem 

monitoring, artinya yang dimonitor. 

Sedangkan input adalah yang mempengaruhi 

monitoring yang mengatur output. Dalam hal 

ini yang dimonitoring adalah peralatan listrik. 

Kebutuhan minimum sistem monitoring pada 

peralatan listrik yaitu umumnya menyalakan 

dan memdamkan lampu-lampu listrik, KKB, 

dan MCB, oleh sebab itu pada penelitian ini 

dibangun suatu sistem monitoring yang 

disimulasikan seperti Gambar 6. 

 

Uji Coba Sistem Monitoring 

1). Ujicoba Alat dengan Arsitektur 

Jaringan Lokal 

 
Gambar 7. Arsitektur Jaringan Lokal 

 

Pada gambar 7. di atas Accespoint 

difungsikan sebagai media penghubung 

antara Smartphone dan Raspberry. Fungsi 

dari perangkat Raspberry disini selain 

sebagai Server, juga berfungsi sebagai 

perangkat monitoring dan kendali terhadap 

peralatan Sensor Gerak, MCB, KKB, Lampu, 

Saklar manual yang dipasang pada Board 

House, melalui relay. Smartphone 

mempunyai fungsi sebagai pengontrol akan 

mengirim instruksi ke Raspberry melalui 

Aplikasi berbasis Website, dengan IP 

Address/Lokal 192.168.1.101  yang 

fungsinya untuk memonitoring orang yang 

terdapat di dalam ruangan/kantor, 
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mengontrol dan menyalakan lampu, KKB, 

dan MCB. Cara kerja dari perangkat 

monitoring dan kendali disini yaitu melalui 

instruksi dari perangkat Raspberry diteruskan 

ke sensor gerak, ke Saklar, KKB, dan MCB, 

sesuai keinginan konsumen. 

 
  Gambar 6   Diagram Alir Alat Penghemat Listrik Berbasis Raspberry 

 

2). Ujicoba Alat dengan Arsitektur 

Jaringan Internet  

 
Gambar 8. Arsitektur Jaringan Internet 

 

Gambar 8. Ini merupakan 

pengembangan dari Arsitektur jaringan lokal, 

agar konsumen/pengguna dapat 

memonitor/mengontrol perangkat listrik 

(Sensor, Saklar, KKB, MCB, dan Lampu), 

melalui jaringan internet. Modem Router 

dalam gambar ini fungsinya sebagai media 

penghubung antara koneksi Lokal dan 

internet. Agar pengguna dapat memonitoring 

dan mengontrol perangkat listriknya, maka 

Smartphone pengguna juga harus 

terinterkoneksi dengan internet, dengan 

alamat 

http://www.kontrolgedyus.ngrok.com”. 

Selanjutnya pada Smartphone akan tampil 

halaman website yang siap digunakan 

sebagai alat remote kontrol untuk mengirim 

instruksi ke Raspberry agar dapat 

memonitoring dan mengontrol sensor gerak, 

MCB, Saklar, KKB, dan Lampu pada suatu 

Ruangan/Kantor. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Setelah desain Aplikasi dan Instalasi 

listrik telah dibuat maka software yang telah 

disempurnakan di download ke perangkat 

Raspberry yang selanjutnya siap untuk 

difungsikan. Dari hasil pengujian yang telah 

peneliti lakukan maka hasilnya dapat dilihat 

pada tabel 1. sampai tabel 3 

http://www.kontrolgedyus.ngrok.com/
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Tabel 1. Pengujian untuk Alat Sensor Gerak 

 

 

 

 

Sensor 

Gerak 

     Status 

Smartphone 

Status Saklar 

 
Keterangan 

 

ON 

ON 
Lampu-lampu di dalam ruangan menyala, hal ini menandakan 

ada orang di dalam ruangan/kantor. 

OFF 
Lampu-lampu dapat dipadamkan secara manual melalui 

Saklar/Smartphone, jika diinginkan 

OFF OFF 

Lampu-lampu di dalam Ruangan Padam secara otomatis, hal ini 

menggambarkan bahwa tidak ada orang di dalam 

ruangan/kantor 

 

Tabel 2. Pengujian untuk KKB (Kotak Kontak Bantu) 

   KKB Status Smartphone Keterangan 

      1 

 

ON KKB1, berfungsi dengan tegangan kerja 220 Volt 

OFF KKB1, tidak berfungsi dengan tegangan kerja 0 Volt 

      2 
ON KKB2, berfungsi dengan tegangan kerja 220 Volt 

OFF KKB2, tidak berfungsi dengan tegangan kerja 0 Volt 

 

Tabel 3. Pengujian untuk MCB (Miniatur Circuit Breaker) 

 

    

     MCB 

     Status 

Smartphone 
Keterangan 

ON 
Semua Perangkat listrik dan Alat monitoring/kendali di dalam 

ruangan berfungsi dengan tegangan kerja 220 Volt 

OFF 
Semua Perangkat listrik dan Alat monitoring/kendali tidak dapat 

bekerja karena tidak ada tegangan input ( 0 Volt). 

 

PEMBAHASAN 

Sensor gerak yang dipasang pada 

Ruangan-ruangan fungsinya untuk 

mendeteksi orang. Jadi apabila ada orang di 

dalam ruangan, otomatis sensor akan 

mengirim sinyal ke Raspberry, selanjutnya 

Raspberry menginstruksikan ke Relay board 

untuk menyalakan lampu-lampu yang ada 

orang di dalamnya. Pada Board House yang 

dibuat terdiri dari dua ruangan, Ruangan 

bagian kiri terdapat 1 buah Sensor Gerak, 

yang fungsinya akan menyalakan 2 buah 

lampu, namn jika lampu yang dibutuhkan 

hanya 1 buah, maka lampu tersebut dapat 

dipadamkan dengan menggunakan Saklar 

manual yang terdapat pada ruangan tersebut 

atau bisa juga dipadamkan melalui 

Smartphone. Sebaliknya jika tidak ada orang 

di dalam Ruangan/kantor maka secara 

otomatis lampu-lampu yang terdapat di 

dalam Ruangan akan padam dengan 

sendirinya, hal ini disebabkan karena Sensor 

Gerak tidak mendapat Sinyal (Hasil Uji 

Penelitian pada Tabel 1). 

Apabila posisi MCB dalam kedaan 

OFF, maka semua perangkat listrik dan alat 

kontrolnya tidak dapat difungsikan/bekerja, 

hal ini disebabkan karena tidak ada suplay 

tegangan listrik dari PLN (tegangan input 

sama dengan 0 Volt). Sebaliknya jika MCB 

dalam posisi ON, maka semua perangkat 

listrik, termasuk alat kontrolnya siap untuk 

difungsikan (lihat tabel 3). Semua perangkat 

listrik yang terdapat pada 

Ruangan/Kantor(dalam bentouse) dapat 

dikendalikandan dimonitoring dengan 

Smartphone, baik dari jarak jauh dengan 

menggunakan jaringan internet. 

 

KESIMPULAN 

1). Software Prototype Alat Penghemat 

Listrik pada Ruangan berbasis Raspberry 

telah berfungsi dengan baik, hal tersebut 

dibuktikan dengan berfungsinya semua 

sistem monitoring dan kontrol baik untuk 

Sensor gerak, maupun untuk perangkat 

MCB, Saklar, KKB, dan Lampu. 

2). Prototype Alat Penghemat Listrik pada 

Ruangan berbasis Raspberry yang telah 

dibuat untuk memonitoring 

Ruangan/kantor dan mengontrol 

perangkat listrik telah berfungsi dengan 
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baik, hal ini telah dibktikan pada uji coba 

penelitian. 

3). Interface dan Aplikasi sistem monitoring 

berbasis Raspberry yang dibuat telah 

berfungsi dengan baik dan dapat 

memonitoring orang yang terdapat di 

dalam suatu ruangan/kantor dan dapat 

mengontrol perangkat listrik yang 

terdapat pada suatu Ruangan/Kantor. 
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