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Mikrokontroller ATmega16 merupakan keluarga Atmel yang difungsikan sebagai Control
Processing Unit (CPU). Mikrokontroller dimanfaatkan sebagai pusat kendali sistem
pengontrolan rumah cerdas yang meliputi pintu, alarm anti maling dan lampu. Dalam
pembuatan alat ini, penulis memanfaatkan keypad sebagai kunci untuk membuka dan menutup
pintu rumah, timer untuk menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis pada waktu
tertentu, dan memasang limit switch pada jendela rumah untuk mengontrol alarm anti maling
jika posisi jendela bergeser. Selain menggunakan mikrokontroller Atmega16, penulis juga
menambahkan sebuah driver lampu yang berfungsi sebagai saklar lampu sehingga lampu dapat
dinyalakan secara manual.

Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat seiring dengan kebutuhan manusia
yang semakin meningkat terutama diwilayah perkotaan, salah satunya adalah sistem kontrol
baik secara manual maupun otomatis. Sistem kontrol umumnya digunakan pada perangkat
elektronika. Perangkat elektronika memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk
membantu pekerjaan manusia baik di rumah, di kantor dan di lingkungan masyarakat. Sistem
kontrol dapat diaplikasikan dalam rumah, terutama sistem kontrol untuk sistem keamanan dan
penerangan rumah. Pintu rumah dengan menggunakan kunci manual yang dibawa kemanapun
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sehingga menimbulkan resiko kehilangan dan mudah digandakan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. Seseorang yang akan bepergian dan pulang larut malam biasanya
menyalakan lampunya terlebih dahulu sebelum meninggalkan rumah agar pada malam hari
rumah tidak dalam keadaan gelap atau pemilik meluangkan waktunya untuk kembali ke rumah
dan menyalakan lampu. Sebab rumah dalam Rumah yang menggunakan perangkat elektronik
untuk membuka dan menutup pintu, menyalakan lampu secara otomatis dan mengaktifkan
alarm maling tidak perlu dikontrol melalui PC (Personal Computer), cukup dengan
menggunakan mikrokontroler Atmega16 yang berbentuk chip. Dengan mikrokontroler
Atmega16 pengguna hanya memasukkan perintah pengontrolan berupa bahasa pemrograman
C++ melalui downloader AVR USB ISP. keadaan gelap tentunya akan mengundang tindak
kejahatan pencurian yang belakangan ini marak terjadi terutama di kota-kota besar. Selain itu,
pemilik rumah tidak akan bisa beristirahat dengan tenang apabila sistem keamanan rumah tidak
memadai. Hal tersebut tentunya akan menyita waktu, tenaga dan pikiran serta pemborosan
pemakaian energi listrik.

Isi
Dasar teori penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan uji coba (trial and error) dimana
rancangan mekanik maupun elektronika untuk komponen hardware simulasi rancang bangun
rumah cerdas berbasis mikrokontroler Atmega16 ini dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan
target yang diinginkan. Teori yang akan dibahas pada sistem yang diharapkan dalam penelitian
ini adalah prototype rumah cerdas berbasis mikrokontroler Atmega16 untuk pengontrolan lampu
secara otomatis, alarm maling, dan buka tutup pintu menggunakan keypad. Teori penunjang
yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem kontrol,
mikrokontroler, AVR, Actuator.

Secara umum ada 4 (empat) aspek yang berkaitan dengan sistem pengendalian yaitu masukan,
keluaran, sistem dan proses. Masukan (input) adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke
sebuah sistem kontrol untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Keluaran
(output) adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kontrol. Tanggapan ini
bisa sama dengan masukan atau mungkin juga tidak sama dengan tanggapan pada masukannya.
Untuk memudahkan perancangan secara keseluruhan, maka dibuat blok diagram keterhubungan
antara perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem ini diperlihatkan pada gambar berikut
ini :

2
Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com
Copyright © 2003-2014 IlmuKomputer.Com

Perancangan mekanik simulasi rumah cerdas terbuat dari fiber dan aluminium. Desain prototype
rumah cerdas seperti tampak pada gambar berikut :

Secara umum diagram blok alat untuk simulasi rancang bangun rumah cerdas berbasis
mikrokontroler Atmega16 dapat dilihat pada gambar dibawah ini dengan menggunakan catu
daya yang berasal dari PLN sebesar 220 Volt. Agar ada pembatasan tegangan yang masuk
kedalam perangkat keras maka di tambahkan Transformator / trafo 24 Volt. Untuk memudahkan
perancangan secara keseluruhan, maka dibuat blok diagram keterhubungan antara perangkat
keras dan perangkat lunak serta blok diagram sistem, diperlihatkan pada gambar berikut ini:

Berikut adalah notasi grafis untuk menyatakan desain sistem yang dirancang menggunakan
UML.
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Perancangan simulasi rumah cerdas berbasis mikrokontroler Atmega16 menggunakan bahasa
pemrograman C++ (CodeVision AVR). Program yang dibuat dimasukkan ke modul
mikrokontroler dengan menggunakan downloader USB ISP.

Penutup
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh sistem pengontrolan lampu rumah secara
otomatis dalam bentuk simulasi (prototype) dengan menggunakan Mikrokontroller Atmega16
yang disertai bahasa pemrograman C++ (Codevision AVR) dalam pemrograman. Sistem
pengontrolan pintu rumah
dalam bentuk simulasi (prototype) dengan menggunakan
Mikrokontroler Atmega16 yang disertai bahasa pemrograman C++ (Codevision AVR) dalam
pemrograman. Sistem pengontrolan sebuah alarm maling dalam bentuk simulasi (prototype)
dengan menggunakan Mikrokontroler Atmega16 yang disertai bahasa pemrograman C++
(Codevision AVR) dalam pemrograman. Dalam perancangan sistem simulasi rumah cerdas tidak
terlepas dari kelemahan pada sistem tersebut. Kekurangan dari simulasi rancang bangun rumah
cerdas berbasis mikrokontroler Atmega16 ini adalah tidak ada monitoring atau umpan balik ke
pengguna jika fungsi rumah yang dikontrol aktif atau tidak, oleh karena itu alat yang telah
dibuat perlu dikembangkan lagi untuk menutupi kekurangan yang ada sehingga pengguna
mengetahui apakah sistem kontrol rumah berfungsi sesuai dengan keinginan atau tidak.
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