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Abstrak
Pada keseharian seseorang tidak dapat selalu berada dirumah hanya untuk menghidupkan atau mematikan
lampu rumah atau menutup pagar secara manual. Saat bepergian jauh sekalipun, seringkali pemilik rumah
meninggalkan rumahnya dengan kondisi lampu menyala. Hal tersebut dianggap tidak efisien, karena lampu
yang dibiarkan terus menyala akan berdampak pada konsumsi listrik yang berlebihan serta dapat berakibat
pada korsleting listrik. Masalah yang ada saat ini adalah masih belum ada aplikasi yang dapat memantau dan
mengontrol lampu serta pagar rumah secara otomatis dari jarak jauh dengan memanfaatkan panggilan
telepon. Dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, penelitian ini akan membahas
mengenai sistem pengontrolan lampu dan pagar rumah jarak jauh menggunakan arduino uno dan teknologi
Dual Tone Multi Frequency (DTMF) dengan cara melakukan panggilan ke perangkat telepon yang terhubung
ke alat. Sistem ini dibuat dengan tujuan agar pemilik rumah dapat megontrol lampu dan pagar rumah tanpa
terbatas jarak. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah rapid prototyping yang
melalui beberapa tahap pengembangan diantaranya mengumpulkan kebutuhan kemudian membangun
prototype dan mengevaluasinya lalu mengkodekan sistem, menguji sistem, dan yang terakhir adalah
mengevaluasi sistem. Hasil yang didapatkan berdasarkan pengujian prototipe program adalah selain pemilik
rumah dapat mengontrol pagar dan lampu rumah dari jarak jauh, pemilik juga dapat mengetahui keadaan
lampu di rumah tersebut apakah dalam kondisi menyala ataukah dalam kondisi mati. Kesimpulan yang
didapat dengan dikembangkannya sistem ini adalah dapat membantu memudahkan pemilik rumah dalam
mengontrol lampu dan pagar rumah dari jarak jauh melalui panggilan telepon, sehingga pemilik rumah tidak
perlu khawatir akan keadaan lampu yang belum menyala atau pagar yang masih terbuka saat rumah
ditinggalkan.
Kata kunci: kontrol, jarak jauh, telepon, DTMF, arduino uno

1.

Pendahuluan

Teknologi telekomunikasi saat ini sudah
berkembang sangat pesat. Dengan adanya
teknologi komunikasi, berbagai kegiatan dapat
dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan akurat,
sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
Media/ alat komunikasi juga sudah banyak yang
diproduksi, seperti Telepon, Telepon selular,
Tablet, Jaringan Internet dan lain-lain.
Seiring dengan perkembangan teknologi
telekomunikasi tersebut, kebutuhan manusia pun
ikut
bertambah
dalam
mengikuti
arus
perkembangan zaman.
Mengingat bertambah padatnya kesibukan
masyarakat ditengah-tengah aktifitasnya seharihari, masyarakat membutuhkan suatu sistem yang
dapat mempermudah untuk mengontrol peralatan
elektronik di rumah kapanpun dan dimanapun
berada. Misalnya saat bepergian jauh pemilik
rumah merasa sulit dalam mengontrol lampu

rumah, pemilik rumah terkadang menyalakan
lampu rumah terus menerus. Hal ini dapat
berakibat pada pemborosan pemakaian listrik dan
dapat menimbulkan hubungan arus pendek listrik.
Dikarenakan hal tersebut diatas timbul
permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana
membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan
teknologi telepon yang tujuannya dapat
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
mengontrol lampu dan pagar rumah mereka dari
jarak jauh kapanpun dan dimanapun. Sehingga
kendala yang saat ini dihadapi yaitu pemborosan
penggunaan listrik dan dampat buruk lainnya
seperti korsleting listrik dapat dikurangi atau
bahkan dihilangkan.
2.

Teori

2.1. Teknologi Telepon
Kata telepon berasal dari bahasa Yunani
yaitu “Tele” yang berarti jauh dan “Phone” yang
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berarti suara. Dalam pengertian masa kini telepon
(telephony) meliputi konversi dari sinyal suara
mejadi sinyal-sinyal listrik frekuensi audio yang
kemudian dipancarkan melalui suatu sistem
transmisi listrik dan akhirnya dikonversikan
kembali menjadi sinyal-sinyal tekanan suara pada
ujung penerima.
DTMF merupakan metode pensinyalan yang
digunakan untuk memutar nomor telepon pilihan
oleh
sebagian
besar
telepon.
DTMF
dialihsandikanr berfungsi untuk mengubah sinyal
DTMF ke data biner sehingga dapat digunakan
oleh microcontroller ataupun rangkaian-rangkaian
digital untuk diolah lebih lanjut. Pengkodean
tombol DTMF tersebut dapat dilihat berdasarkan
Tabel 2.2.
Tabel 2.2:Frekuensi DTMF

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dibaca bahwa
setiap penekanan tombol di pesawat telepon akan
membangkitkan dua nada (tone) yaitu nada
berfrekuensi tinggi dan satu nada berfrekuensi
rendah. Kedua sinyal tersebut dikirimkan ke
telepon selular penerima. Dengan cara melakukan
penguraian (decoding) terhadap kedua sinyal tadi,
maka penerima dapat mengetahui tombol-tombol
apa saja yang ditekan oleh lawan bicaranya. Sifat
inilah yang akan dimanfaatkan untuk membangun
sistem pengendali lampu dan pagar rumah jarak
jauh.
2.2. IC (Intergated Circuit) MT8870 DTMF
Receiver/ Dialihsandikanr
MT8870 merupakan DTMF penerima yang
menggunakan teknik perhitungan digital untuk
mendeteksi dan mengkodekan 16 pasang nada
DTMF menjadi sebuah output kode 4 (empat) bit.
MT8870 memiliki beberapa fitur, antara lain:
a. Bekerja pada tegangan 2.5 V – 5.5 V
b. Komponen tambahan yang dibutuhkan sedikit
c. Kinerja yang baik
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Gambar 2.3: Pin-Pin IC MT8870

2.3. IC (Integrated Circuit) ISD25120
IC ISD25120 merupakan peralatan yang
dirancang untuk merekam dan memutar ulang
suara dalam satu chip. ISD25120 merupakan IC
record/ playback yang diproduksi oleh Winbond.
Winbond
2500
Chipcorder
menyediakan
kemampuan penyimpanan pesan 60 sampai
dengan 120 detik. Di dalam piranti CMOS ini
tersedia oscillator, microphone amplifier,
automatic gain control, anti aliasing filter,
smoothing filter, speaker amplifier dan high
density multi level storage array. Integrated
Circuit ditunjukkan oleh gambar 2.4.
Tabel 2.3: Daftar keluaran dekode IC MT8870
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Keterangan:
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: Logika High
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: Tidak diperhatikan
Z
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1
: Logika 1 standar TTL
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0

: Logika 0 standar TTL

konfigurasi pena-pena IC 74LS47 ditunjukkan
pada gambar berikut:

2.4. Arduino Uno
Arduino Uno adalah board berbasis
mikrokontroler pada ATmega328. Board ini
memiliki 14 digital input/ output pin (dimana 6
pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6
input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi
USB, jack listrik tombol reset. Pin-pin ini berisi
semua yang diperlukan untuk mendukung
mikrokontroler, hanya terhubung ke komputer
dengan kabel USB atau sumber tegangan bisa
didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk
menggunakannya.

Gambar 2.11: Pena-pena IC 74LS47
Dekoder BCD ke seven segment mempunyai
masukan berupa bilangan BCD 4-bit (masukan A,
B, C dan D). Bilangan BCD ini dikodekan
sehingga membentuk kode tujuh segmen yang
akan menyalakan ruas-ruas yang sesuai pada
seven segment. Masukan BCD diaktifkan oleh
logika „1‟, dan keluaran dari dekoder 7447 adalah
aktif low. Tiga masukan ekstra juga ditunjukkan
pada konfigurasi pin IC 7447 yaitu masukan
(lamp test), masukan (blanking input/ripple
blanking output), dan (ripple blanking input).

Gambar 2.4: Struktur PIN ISD25120

Gambar 1: Arduino Uno
2.5. IC (Integrated Circuit) 74LS47
Dekoder BCD ke seven segment digunakan
untuk menerima masukan BCD 4-bit dan
memberikan keluaran yang melewatkan arus
melalui segmen untuk menampilkan angka
desimal. Jenis dekoder BCD ke seven segment
ada dua macam yaitu dekoder yang berfungsi
untuk menyalakan seven segment mode common
anoda dan dekoder yang berfungsi untuk
menyalakan seven segment mode common katoda.
IC 74LS47 merupakan dekoder BCD ke seven
segment yang berfungsi untuk menyalakan sevent
segment mode common anode. Gambar dan

2.6. Seven Segment
Seven segment display adalah sebuah
rangkaian yang dapat menampilkan angka-angka
desimal maupun heksadesimal. Seven segment
display biasa tersusun atas 7 bagian yang setiap
bagiannya merupakan LED (Light Emitting
Diode) yang dapat menyala. Jika 7 bagian diode
ini dinyalakan dengan aturan yang sedemikian
rupa, maka ketujuh bagian tersebut dapat
menampilkan sebuah angka heksadesimal.
Seven-segment display membutuhkan 7
sinyal input untuk mengendalikan setiap diode di
dalamnya. Setiap diode dapat membutuhkan input
HIGH atau LOW untuk mengaktifkannya,
tergantung dari jenis seven segmen display
tersebut. Jika Seven segment bertipe commoncathode, maka dibutuhkan sinyal HIGH untuk
mengaktifkan setiap diodenya. Sebaliknya, untuk
yang bertipe common-annide, dibutuhkan input
LOW untuk mengaktifkan setiap diodenya.

Gambar 2.7:Seven Segment
3.

Perancangan
Dalam sistem ini pengguna mempunyai
otoritas untuk melakukan kontrol atas lampu dan
pagar di rumah mereka masing-masing. Alat yang
diajukan menggunakan telepon selular/ telepon
sebagai media pengirim kode DTMF kepada
telepon selular penerima yang kemudian kode
DTMF tersebut di dialihsandikan dari bilangan
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decimal menjadi biner oleh IC (Integcrated
Circuit) MT8870 dan kode hasil proses
dialihsandikan tadi diteruskan ke Arduino untuk
memproses perintah yang diberikan guna untuk
mengontrol alat.
Melalui penjelasan pada Gambar 3.1,
komputer mengirimkan arus listrik untuk
mengaktifkan Arduino Uno. Telepon selular
pemanggil/ pengirim melakukan proses panggilan
kepada telepon selular penerima yang sudah di set
untuk menjawab panggilan otomatis. Saat telepon
selular pemanggil terhubung dengan telepon
selular penerima, telepon selular pemanggil
memberikan masukan kode DTMF kepada
telepon selular penerima guna untuk melakukan
kontrol terhadap lampu dan pagar rumah. Kode
DTMF tersebut diteruskan oleh telepon selular
penerima kepada IC dialihsandikanr MT8870
untuk diterjemahkan menjadi kode biner.
Kemudian kode biner yang telah dihasilkan
dikirim ke Arduino Uno. Setiap kode biner yang
ditrerima oleh Arduino Uno digunakan untuk
melakukan perintah kepada 3 komponen. Yang
pertama kode biner keluaran Arduino Uno dikirim
ke IC 77LS47. IC 77LS47 berfungsi sebagai
dialihsandikanr untuk seven segment, sehingga
setiap kode yang diterima akan terlihat di seven
segment. Yang kedua kode biner yang diterima
oleh Arduino Uno juga digunakan untuk
melakukan perintah menyalakan/ mematika
lampu dan membuka/ menutup pagar rumah
sesuai dengan kode yang sudah di setting. Dan
yang terakhir kode biner yang diterima oleh
Arduino Uno digunakan untuk memberikan
masukan ke IC Recorder 25120 untuk
memberikan keluaran rekaman suara yang dikirim
ke telepon selular penerima kode DTMF, yang
digunakan untuk memberikan informasi mengenai
status lampu dan pagar.

Mengirimkan kode DTMF
Mengirim
Kode DTMF

Menerima Informasi
Melalui Rekaman Suara
Handphone
Pengirim Kode
DTMF

IC
Decoder
8870

Handphone
Penerima Kode
DTMF
Mengirimkan Rekaman Suara

Mengirim kode DTMF
yang sudah diubah
menjadi kode DCBA

Mengaktifkan
Rekaman Suara
IC Recorder 25120

On/Off
Lampu
Mengirimkan
Kode Digital
TL Lamp

IC 74LS47
Komunikasi Data

Membuka/
menutup Pagar

Mengirimkan kode
yang sudah di decode

Seven
Segment
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Komputer

Pagar Rumah

Gambar 3.1: Arsitektur Kerja Sistem
4.
a.

Implementasi dan Hasil
Kebutuhan Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang digunakan dalam
pengimplementasian aplikasi ini adalah:
1) Windows Seven(7) Ultimate
2) Microsoft Visual Studio 2010
3) Mysql Connector/Net 5.0.9
4) Net Framework 4.5
5) Arduino 1.0.5
b. Kebutuhan Perangkat Keras
Perangkat keras yang digunakan dalam alat
pengontrolan ini adalah sebagai berikut:
1) PC/Notebook
2) Processor Intel Pentium 4 atau lebih
3) Arduino Uno beserta kabel USB
4) PCB
5) Lampu Led
6) Lampu TL
7) IC decoder DTMF
8) Kabel Jumper
9) Resistor
10) Telepon selular
11) Kabel dan Jack Telepon
12) IC 74LS47
13) Seven Segment
14) Perangkat Voice Recorder
15) Perangkat Power Supply
16) Perangkat Relay untuk lampu dan pagar
4.1. Instalasi Rangkaian Alat
Tahap berikutnya adalah pemasangan
Arduino
ke
komponen
mekanika
alat.
Pemasangan dilakukan dengan menghubungkan
pin yang ada di Arduino ke perangkat
dialihsandikanr DTMF. Berikut langkah-langkah
pemasangannya.
a) Hubungkan Pin GND pada Arduino dengan
pin GND rangkaian.
b) Hubungkan Pin +5V pada Arduino dengan pin
+5V pada rangkaian.
c) Hubungkan Pin STD pada IC MT8870 dengan
Pin Digital 2 Arduino
d) Hubungkan Pin Q1 pada IC MT8870 dengan
Pin Digital 3 Arduino
e) Hubungkan Pin Q2 pada IC MT8870 dengan
Pin Digital 4 Arduino
f) Hubungkan Pin Q3 pada IC MT8870 dengan
Pin Digital 5 Arduino
g) Hubungkan Pin Q4 pada IC MT8870 dengan
Pin Digital 6 Arduino
h) Hubungkan RL#1, Resistor 10KΩ dan TR
dengan Pin Digital 13 Arduino
i) Hubungkan RL#2, Resistor 10KΩ dan TR
dengan Pin Digital 10 Arduino
j) Hubungkan RL#3, Resistor 10KΩ dan TR
dengan Pin Digital 7 Arduino
k) Hubungkan RL#4, Resistor 10KΩ dan TR
dengan Pin Digital 8 Arduino
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l) Hubungkan Pin 23 CE pada IC 25120 dengan
Pin Digital 9 Arduino
m) Hubungkan LED Hijau dan Resistor 1KΩ
dengan Pin Digital 11 Arduino
n) Hubungkan LED Kuning dan Resistor 1KΩ
dengan Pin Digital 12 Arduino

c.

Alat Menerima Perintah

Gambar 4.4: Alat Menerima Perintah Dari
Aplikasi/ Telepon Selular

Gambar 4.1: Pemasangan Mekanika Alat
4.2. Implementasi Sistem
Pada bagian ini akan dijelaskan secara
lengkap tampilan-tampilan layar pada program
aplikasi pengaturan kode DTMF.
a.

Tampilan Halaman Login

Gambar 4.2: Uji Coba Halaman Login
b. Tampilan Halaman Utama

4.3. Analisis Hasil Pengujian Aplikasi
Berdasarkan hasil pengujian prototipe
antarmuka dan aplikasi yang telah dibuat
ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan
pada aplikasi diantara adalah sebagai berikut:
1) Aplikasi dapat digunakan melalui berbagai
perangkat telepon karena saat ini hamper
semua perangkat telepon telah menggunakan
teknologi DTMF.
2) Teknologi DTMF lebih mudah digunakan
karena pengguna hanya perlu menekan tombol
yang ada pada telepon seluler atau telepon saja
tanpa harus mengetik barisan kode untuk
melakukan pengontrolan perangkat.
3) Pengguna aplikasi dapat mengontrol dan
mengetahui keadaan lampu rumah dan pagar
rumah dari jarak jauh melalui panggilan
telepon dimanapun dan kapanpun selama
terhubung dengan jaringan telepon.
4) Untuk menggunakan aplikasi ini harus
menggunakan panggilan telepon, sehingga
pengguna memerlukan pulsa telepon untuk
dapat berinteraksi dengan aplikasi ini.
5) Aplikasi untuk pengaturan sistem belum
berbasis web, sehingga dapat diakses melalui
internet.
6) Belum memanfaatkan CCTV untuk memantau
keadaan rumah secara langsung dan
memantau apakah perangkat bekerja dengan
baik atau tidak.
5.

Gambar 4.3: Tampilan Halaman Utama

Penutup

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil rancangan, pengujian
dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Sistem ini dapat mempermudah pengguna
untuk mengontrol lampu-lampu dan pagar
rumah jarak jauh dengan cara melakukan
panggilan ke nomor telepon selular yang
tersambung ke alat.
b. Dengan adanya sistem ini, penghuni rumah
tidak perlu khawatir apabila lupa mematikan
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lampu rumah, atau menyalakan lampu rumah
saat kondisi rumah kosong saat meninggalkan
rumah.
5.2. Saran
Selain menarik beberapa kesimpulan, ada
beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan
pertimbangan dan masukan bagi sistem ini, antara
lain:
a. Memilih jaringan operator seluler yang
memiliki jaringan yang baik agar proses
pemanggilan telepon dapat berjalan lebih
lancar.
b. Sistem ini dapat dikembangkan lagi menjadi
sistem yang berbasis web sehingga dapat
diakses melalui internet.
c. Dapat ditambahkan CCTV untuk lebih
memastikan kondisi rumah.

DAFTAR PUSTAKA
[1] Evans, Brian. , Beginning Arduino
Programming, New York: Technology In
Action.

104

[2] Mahendale, Veena., Dual-tone multifrequency signaling, Ninand‟s Research Lab.
[3] Connoly, Thomas, and Begg, Carolyn. ,
2005, Database Systems: A Pratical
Approach to Design, Implementation, and
Management, Fifth Edition. Boston: Person
Education.
[4] Liberty, Jesse. , 2003, Learning Visual Basic
.NET. California: O‟Reilly Media.
[5] Harbour, Jonathan S. , 2002, Microsoft
Visual Basic .Net Programming for the
Absolute Beginner. Ohio: Premier Press.
[6] Scott
C,
2012,
Arduino
Serial
Communication
http://Arduinobasics.blogspot.com/2012/07/A
rduino-basics-simple-Arduino-serial_09.html
,
diakses
pada
November
2013.DatasheetMT8870,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/77085/MITEL/MT8870.html,22
November 2013.

