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ABSTRACT 

 
Recently the electrical energy has become a primary need for the community, but their sources 
have a limited amount so that the excessive electrical energy consumption will result in shortages 
of electricity. One of ways is a proposal of automation control systems in household electricity 
with the use of Smart Stecker. The control system is done by connecting a Stecker at electric 
plugs with a circuit which  consist of thyristor, Integrated Circuits and microcontrollers. The 
entire circuit is set up C-language and the solution is displayed on a Computer using program 
Microsoft Visual Studio 6.0. This research has produced a tool that its usage can control the 
current of household appliances such as a bulb by setting the Pulse Width Modulation (PWM) of 
25%, 50%, 75% and 100%, so that the result shows the current changes due to the pulse width 
obtained into the linear regression I = 0.0011 PW+ 0.0007 and the correlation coefficient of 
99%. By controlling ON / OFF switch the current household appliances, the circuit achieves the 
load of 1 Ampere input and produce 220V at output port, but the maximum input load can be 
given by 8 Amperes. The last function of smart sctecker is to detect  the tools ON / OFF switch. 
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ABSTRAK 
 

Energi listrik kini telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, namun sumber energi listrik 
memiliki jumlah yang terbatas sehingga pemakaian energi listrik yang berlebihan akan 
mengakibatkan kelangkaan listrik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 
menerapkan sistem pengontrol otomatisasi penggunaan listrik di rumah tangga dengan Smart 
Stecker. Pengontrolan dilakukan dengan menghubungkan steker dirumah dengan rangkaian yang 
sudah dikerjakan, yang terdiri dari rangkaian thyristor, IC dan mikrokontroler. Keselurahan 
rangkaian akan diprogram dengan bahasa C dan hasil akhir dari pemrograman  akan ditampilkan 
di PC menggunakan program visual studio 6.0. Penelitian ini telah menghasilkan alat yang 
penggunaanya dapat berupa pengontrolan arus pada peralatan rumah tangga yaitu bola lampu 
dengan mengatur lebar pulsa pada PWM sebesar 25%, 50%, 75% dan 100%, sehingga didapat 
kurva perubahan arus terhadap lebar pulsa dengan persamaan linier I = 0,0011 PW + 0,0007 dan 
koefisien korelasinya 99%. Pengontrolan ON/OFF untuk menyambung dan memutuskan arus 
pada peralatan rumah tangga, alat yang dikerjakan diberikan beban masukan sebesar 1 Ampere 
dan menghasilkan keluaran sebesar 220V, namun beban masukan maksimal dapat diberikan 
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sebesar 8 Ampere. Fungsi fitur terakhir dari smart stecker yaitu untuk mengetahui peralatan 
dalam keadaan ON/OFF. 
 
Kata Kunci : Smart Home, Smart Stecker, Mikrokontroler ATmega 32A 

 
PENDAHULUAN 
 

Energi listrik kini telah berubah 
menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. 
Sumber energi listrik berasal dari beberapa 
sumber energi lain diantaranya tenaga air, 
tenaga uap, tenaga nuklir, dan menggunakan 
tenaga bahan bakar minyak. Permasalahan 
yang timbul adalah semua sumber energi 
listrik memiliki jumlah yang terbatas 
sehingga pemakaian energi listrik yang 
berlebihan akan mengakibatkan kelangkaan 
listrik. Kelangkaan ini telah menyebabkan 
krisis listrik ditandai dengan seringnya 
terjadi pemadaman listrik secara bergilir. 
Data PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan 
Riau menyatakan bahwa dari sebesar 200 
MW kekurangan daya listrik untuk seluruh 
wilayah sistem interkoneksi Sumatra, 
Provinsi Riau menyumbang defisit sebesar 
40% atau sekitar 50 MW. Padahal dalam 
sistem interkoneksi itu, Riau pada 2013 ini 
sudah membantu lagi daya listrik ke dalam 
sistem sebesar 166 MW menyusul 
rampungnya sejumlah pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 
(Metronews, 2013). Hal ini mengindikasikan 
bahwa pemakaian energi listrik harus 
dihemat dengan memanfaatkannya secara 
optimal ditengah krisis energi listrik yang 
dialami. 

Pemanfaatan energi listrik di 
Indonesia, khususnya Provinsi Riau saat ini 
masih kurang efektif. Hal ini disebabkan 
oleh banyak penggunaan peralatan  
elektronik yang mengkonsumsi listrik secara 
berlebihan. Faktor utama adalah kurangnya 
kesadaran para pengguna alat elektronik 
akan pentingnya energi listrik. Hampir 
semua alat elektronik yang dipakai baik di 

rumah, di kantor, maupun tempat pelayanan 
umum menggunakan listrik untuk dapat 
bekerja sehingga kebutuhan listrik menjadi 
salah satu kebutuhan yang sangat amat 
penting bagi kehidupan manusia. Laporan 
ASEAN Centre for Energy (ACE) 
menyebutkan bahwa Indonesia sangat 
berpotensi untuk menghemat listrik yang 
setara dengan penghematan setidaknya 
sebanyak 3,13 juta ton setara minyak. 
Terbukti, saat pelaksanaan Earth Hour 
2011, sekitar 700 MW listrik se-Jawa dan 
Bali dapat dihemat (Adiningsih, 2013). 

Penggunaan energi listrik yang 
berlebihan disebabkan oleh kehidupan 
manusia yang mengarah pada sesuatu yang 
serba praktis. Hal tersebut menimbulkan 
permasalahan yang banyak menyebabkan 
pemborosan energi listrik. Untuk itu, 
diperlukan  upaya penghematan untuk 
menghindari terjadinya pemborosan. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan adalah 
dengan menerapkan sistem otomatisasi 
penggunaan listrik di rumah tangga dimana 
penggunaan listrik akan terputus dengan 
kontrol jarak jauh bila perangkat elektronik 
tidak lagi digunakan. 

Sistem otomatisasi yang dapat 
diterapkan adalah menggunakan Steker 
Pintar (Smart Stecker) yang dapat diatur dari 
jarak jauh sehingga tidak merepotkan dalam 
mengontrol dan memonitoring pemakaian 
listrik di rumah, serta pemborosan energi 
dapat dihindari. 

Sistem otomatisasi akan diterapkan 
dalam konsep Smart Stecker berbasis 
mikrokontroler dengan menggunakan 
mikrokontroler  ATmega32A. Saklar ini 
akan diinstalasi pada peralatan elektronik 
yang berfungsi sebagai alat bantu untuk 
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mengatur segala kebutuhan dari suatu 
instalasi kelistrikan dan kontrol alat-alat 
yang menggunakan energi listrik pada 
lingkungan rumah tangga, seperti mode 
penyalaan lampu dengan menggunakan 
Smart Stecker maka lampu dan peralatan 
elektronik rumah tangga lainnya dapat 
dikontrol.  

Sistem rumah pintar dalam bahasa 
industri perumahan dikenal dengan nama 
Smart Home. Sebuah Smart Home adalah 
salah satu sistem otomatisasi tingkat tinggi 
yang digunakan untuk mengontrol lampu 
dan suhu, peralatan multimedia untuk 
memonitor dan mengaktifkan perangkat 
pengamanan yang terhubung dengan 
jendela-jendela dan pintu-pintu dan banyak 
fungsi lainnya. Sistem ini merupakan 
aplikasi yang merupakan gabungan antara 
teknologi dan pelayanan yang dikhususkan 
pada lingkungan rumah dengan fungsi 
tertentu yang bertujuan meningkatkan 
efesiensi, kenyamanan dan keamanan 
penghuninya (Bregman, 2010).  

Thyristor merupakan salah satu 
komponen yang digunakan yang berfungsi 
untuk menyambung dan memutuskan 
tegangan atau sebagai pengganti saklar. Ada 
beberapa komponen yang termasuk thyristor 
antara lain, yaitu: Programmable Uni – 
Junction Transistor (PUT ), Uni - Junction 
Transistor (UJT), Gate Turn off Switch 
(GTO), TRIAC, dan DIAC (Rashid, 2004). 
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan 
adalah dengan menggunakan metode 
eksperimen. Penelitian ini yang dilakukan 
dengan pembuatan  beberapa fitur utama 
dari Smart Stecker, yaitu : 
1. Rangkaian pengontrol arus yang dipakai 

menggunakan Thyristor (Dimmer). 
2. Rangkaian pengontrol ON/OFF pada 

saklar.  

3. Rangkaian monitoring kondisi Smart 
Stecker pada jaringan. 
 

 

A. Prosedur Penelitian 

Rangkaian sebuah Smart Stecker yang 
membentuk suatu sistem yang disusun dari 
setiap pekerjaan penelitian ini diperlihatkan 
pada Gambar 1  berikut ini. 

 

 

Gambar 1.   Desain bagan peralatan 
 

1. Rangkaian Pengontrol Arus 
Menggunakan Thyristor 

Pengontrolan arus pada peralatan 
elektronik dilakukan menggunakan sensor 
arus sebagai masukan. Pembuatan sensor 
arus diawali dengan menggunakan sensor 
arus ACS712 pengolah sinyal. Keluaran 
sensor arus dikalibrasikan sebelum 
digunakan. Besar arus yang dideteksi oleh 
sensor akan dibaca sebagai rujukan dan akan 
dibandingkan dengan arus set point yg 
berasa dari pengguna (user), dan kemudian 
output digunakan untuk mengontrol arus yg 
dikontrol oleh thyristor.  

 
Gambar 2.   Diagram pengontrol arus 
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2. Rangkaian Pengontrolan ON/OFF 

Pengontrolan ON/OFF dilakukan atas 
perintah dari user (pengguna). Pengontrolan 
ON/OFF dilakukan menggunakan Thyristor 
dengan memberikan logika 0 dan 1. Jika 
logika yang diberikan 0 berarti Thyristor 
dalm kondisi  OFF, dan jika logika yang 
diberikan 1 maka Thrystor dalam kondisi 
ON. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 3.   Diagram Pengontrolan ON/OFF 

 
3. Rangkaian Monitoring Kondisi Smart 

Stecker pada Jaringan 

Kondisi Smart Stecker dievaluasi oleh 
master utama. Master utama kemudian 
mengirim hasil evaluasinya ke komputer. 
Komputer akan memberikan hasil evaluasi 
pada layar program yang telah terinstal. 
Master utama Smart Stecker akan 
memonitoring masing-masing dari client 
(cabang stecker). Client akan mengirimkan 
masing-masing informasi ke komputer. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Gambar 4.   Diagram monitoring   

     kondisi Smart Stecker 
 
 
B. Perangkat Lunak (Software) 

Pengontrol Smart Stecker 

Perangkat lunak diperlukan untuk 
mengontrol dan memonitoring Smart 
Stecker secara visual. Perangkat lunak ini 
terdapat tombol-tombol dan pembacaan 
hasil monitoring. Tombol-tombol ini 
digunakan untuk mengatur semua proses 
pada perangkat keras yang nantinya akan 
ditampilkan pada layar (display) monitoring.  

 
 

Gambar 5.   Tampilan perangkat lunak  
                pengontrol Smart Stecker 
 

Alur kerja dari ketiga fitur dapat 
dilihat dari beberapa flowchart dibawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 Gambar 6.   Flowchart pengontrolan  
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                     Dimmer 
 
 

Gambar 7 merupakan alur kerja dari 
proses pengontrolan untuk ON/OFF, yang 
flowchartnya dapat dilihat seperti berikut 
ini. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 7.   Flowchart on / off 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 8.   Flowchart Monitoring 

 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pengujian Mikrokontroler ATmega32A 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9.   Skematik Mikrokontroler  
           ATmega32A dengan PCB 

 
Pengujian untuk mikrokontroler 

dilakukan karena mikrokontroler 
ATmega32A merupakan pengendali utama 
dari sistem ini. Pengujian mikrokontroler 
dilakukan  dengan mengaktifkan fungsi port 
port pada mikrokontroler sebagai input dan 
output. Untuk menjalankan port tersebut 
maka program dibuat dengan menggunakan 
bahasa C menggunakan software WinAVR. 
Kemudian program didownload ke 
mikroprosesor ATmega32A menggunakan 
Usbasp. Mikrokontroler yang telah 
diprogram kemudian di uji untuk 
mengetahui apakah mikrokontroler bekerja 
sesuai dengan program yang telah dikerjkan. 
Jika tidak ada kesalahan lagi program bisa 
untuk dijalankan.  

 
 

1. Rangkaian pengontrol (Dimmer) 

Pengujian thyristor dilakukan dengan 
melihat apakah thyristor bekerja dengan 
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baik. Thyristor harus dapat memutus dan 
menyambungkan arus berdasarkan perintah 
mikrokontroler, dan mikrokontroler 
menerima perintah dari monitor dikomputer 
yang diberikan oleh user. Perintah dari 
komputer dalam bentuk tombol ON/OFF, 
sehingga data yang dikirimkan hanya bentuk 
logika 0 dan 1. Data logika diteruskan ke 
thyristor, ini bersesuaian dengan metode 
pengontrolan thyristor yang menggunakan 
logika 0 dan 1. Gambar 9 berikut merupakan 
blok diagram pengontrolan ON/OFF oleh 
thyristor.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 10.   Blok diagram pengontrol  

            menggunakan Thyristor 
 
Blok diagram pada Gambar 9 ini 

menjelaskan jika user menekan tombol 
switch maka perintah akan diberikan ke 
rangkaian mikrokontroler yang terhubung 
dengan thyristor. Jika perintah sudah 
diberikan maka thyristor akan bekerja 
dengan memutuskan atau menyambungkan 
arus sesuai logika yang diberikan, logika “0” 
dan “1”. Logika “0” berarti arus akan 
diputuskan, logika “1” arus akan 
tersambung. 

Pengerjaan pengontrolan rangkaian 
dimmer mempunyai frekuensi yang lebih 
tinggi dibandingkan rangkaian ON/OFF, ini 
karena dimmer bekerja  memakai prinsip 
PWM (Pulse With Modulation). Pulse With 
Modulation merupakan suatu cara yang 
digunakan untuk memanipulasi lebar sinyal 
yang dinyatakan dengan pulsa dalam satu 
periode, untuk mendapatkan tegangan rata-
rata yang berbeda.  

Rangkaian dimmer yang terhubung 
dengan mikrokontroler yang berada di Pin  
(OC1A) PD5 menggunakan buffer sebagai  

penyangganya, dan optokopler. Optokopler 
berfungsi sebagai pemisah antara rangkaian 
daya dengan rangkaian kontrol. Optokopler 
merupakan salah satu jenis komponen yang 
memanfaatkan sinar sebagai pemicu on/off. 

Pengaturan dimmer hanya dapat 
digunakan  pada bola lampu saja, ini 
dikarenakan pengurangan atau penambahan 
arus tidak mempengaruhi dari kegunaan 
bola lampu, karena keadaan bola lampu 
terang, sedang maupun keadaan redup akan 
tetap bisa dipergunakan sesuai keinginan 
penggunanya. Gambar 10 dibawah ini 
memperlihatkan pengaturan bola lampu 
menggunakan dimmer. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 11.   Keadaan bola lampu yang   

 diatur menggunakan dimmer 
 

Pengerjaan rangkaian yang telah 
disesuaikan dengan desain dan keperluan 
kemudian di program dengan menggunakan 
bahasa C, dan dibaca oleh mikrokontroler. 
Program tersebut berupa perintah  untuk 
pengontrolan lampu agar dapat 
dipergunakan sesuai keinginan. Lampu bisa 
diterangkan atau diredupkan.. Penelitian ini 
daya maksimal yang dapat diatur oleh 
thyristor adalah 1600 Watt. Namun untuk 
kepentingan alat eksperimen hanya 
menggunakan daya maksimal sebesar 220 
Watt. 
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Gambar 12.  Bentuk pulsa yang diberikan ke 

lampu  (a) 25%, (b) 50%, (c) 
75%  dan (d) 100% 

 
Rangkaian dimmer mengatur jumlah 

arus yang disampaikan ke lampu sebagai 
beban. Gambar 11 diatas menunjukkan hasil 
simulasi dan percobaan yang sesuai antara 
pengaturan lebar pulsa yang diberikan 
dengan arus yang mengalir ke lampu. Ketika 
lebar pulsa 0% itu berarti tidak ada arus 
yang dialirkan ke lampu, sehingga lampu 
tidak menyala. Ketika lebar  pulsa ditambah 
menjadi 25% maka lampu mulai menyala 
tetapi redup, ini karena arus yang diberikan 
hanya seperempat dari total arus penuh 
lampu. Jika lebar pulsa ditambah lagi 
menjadi 50% maka lampu akan sedikit lebih 
terang. Begitu juga untuk penambahan lebar 
pulsa menjadi 75% dan 100%, lampu 
menjadi semakin terang. 

Pengukuran arus pada saat pengaturan 
pulsa menunjukkan hubungan yang linier 
antara lebar pulsa dan arus yang mengalir 
pada lampu. Ini dikarenakan ketika pulsa 
diperlebar, terjadi peningkatan energi yang 
diberikan ke lampu. Energi ini diberikan 
dalam bentuk arus. Hubungan antara lebar 

pulsa dan arus tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 12 
 

 
Gambar 13.    Grafik Perubahan arus 

terhadap lebar pulsa 
 
 
2. Rangkaian Pengontrol ON / OFF pada 

Saklar 

Sistem kerja dari ON / OFF ini 
terdapat pada alat thyristor. Thyristor yang 
digunakan yaitu tipe BTA08, dengan beban 
masukan sebesar 8 Ampere, dan tegangan 
sebesar 220 Volt. Namun untuk alat yang 
sudah dikerjakan ini beban masukan yang 
diberikan hanya 1 Ampere, ini dikarenakan 
alat yang dikerjakan mempunyai batasan 
masukan, dan pada alat ini yang digunakan 
adalah bola lampu pijar dengan beban 
maksimum 220 Watt. Jika masukan 
diberikan lebih besar dari 8 Ampere 
dikhawatirkan akan terjadi arus pendek atau 
alat yang dipergunakan akan terbakar. 
Supaya aman beban yang digunakan 
sebaiknya dibawah batas maksimum 
thyristor. Gambar 13 dibawah ini 
memperlihatkan hasil eksperimen dari alat 
yang sudah dikerjakan. 
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Gambar 14. Pengontrolan ON/OFF per       

masing-masing Stecker 
 
3. Monitoring kondisi Smart Stecker pada 

jaringan  

Monitoring pada Smart Stecker 
difungsikan untuk mengontrol  stecker-
stecker yang terhubung dengan alat dan 
program yang telah direncanakan. Dengan 
adanya monitoring ini akan mempermudah 
user mengetahui dan  melihat peralatan 
rumah tangga apa saja yang sedang hidup 
atau sedang digunakan, Monitoring Smart 
Stecker digambarkan dengan keadaan 
dimana jika user menekan tombol ON / OFF  
maka akan terjadi perubahan warna dari 
masing-masing iconnya. Jika di awal pada 
keadaan OFF gambar ikon tersebut hanya 
hitam putih, maka setelah di ON kan ikon 
tersebut akan berwarna dan itu menandakan 
bahwa monitoring yang sudah di program 
sudah dijalan kan. Hasil penelitian yang 
telah berhasil dilakukan alat telah dapat diuji 
coba pada peralatan rumah tangga sesuai 
yang diinginkan. 

Adapun monitoring Smart Stecker 
dapat ditunjukkan pada gambar berikut. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15 (a)  Tampilan Smart Stecker 
                          pada keadaan OFF   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15 (b)  Tampilan Smart Stecker  
                          pada keadaan ON 

 
 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian system 

otomatisasi listrik rumah tangga 
mempergunakan  smart stecker berbasis 
mikrokontroler atmega32a yang telah 
dilakukan dan di uji coba maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa  
1. Pembuatan Rangkaian pengontrol arus 

menggunakan Thyristor yang 
digunakan sebagai Dimmer telah berhasil 
dibuat, pengontrolan ini hanya dapat 
digunakan pada bola lampu, dengan 
mengatur lebar pulsa pada PWM. Alat ini 
telah dapat digunakan oleh user sesuai 
yang di inginkan. 

2. Rangkaian pengontrol ON/OFF pada 
saklar telah dapat dipergunakan, dalam 
hal ini disimulasikan menggunakan bola 
lampu dengan daya 25 Watt  dan beban 
masukan sebesar 1 ampere, sehingga 
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menghasilkan keluaran sebesar 220 Volt. 
Peralatan rumah tangga lainnya juga bisa 
dikontrol penggunaannya seperti Air 
Conditioner (AC), Televisi, Mesin cuci 
dan microwave,dengan dimana batas 
pemakaian 1600 Watt.  

3. Sistem monitoring kondisi Smart Stecker 
pada jaringan telah terprogram dengan 
baik, yang berfungsi untuk memantau 
setiap peralatan yang digunakan pada 
keadaan ON/OFF yang kemudian akan 
ditampilkan di PC dan dipantau user. 

  
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adiningsih, Neni Utami, 2013, Aksi Hemat 
Listrik, Suara Karya Online [Online], 
Tersedia : http://www.suarakarya-
online.com/news.html?id=323682, [20 
Januari 2014]. 

Bregman, David, 2010, Smart Home 
Intelligence - The eHome that Learns, 
International Journal of Smart Home 
Vol.4 (4), Oktober 2010. 

Metronews, 2013, Krisis Listri k Riau Makin 
Parah, Metro TV News [Online], 
Tersedia : 
http://www.metrotvnews.com/metrone
ws/read/2013/10/12/6/187 901/Krisis-
Listrik-di-Riau-Kian-Parah, [20 
Januari 2014]. 

Rashid, Muhammad H., Power Electonics : 
Circuits, Devices, and Application, 
Second Edition, New Jersey : 
Prentice-Hall International Inc. 

 


