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ABSTRAKSI 
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Telah dilakukan perancangan dan realisasi pembuatan alat penghemat energi 

listrik untuk penerangan ruangan dengan sensor peka cahaya berbasis pemrograman 

mikrokontroler ATMega 8535. alat penghemat energi listrik untuk penerangan ruangan 
dengan sensor peka cahaya merupakan suatu bentuk alat penghemat energi listrik yang 

mempunyai kelebihan dalam hal penerangan. Selain itu, alat penghemat energi listrik 

untuk penerangan ruangan dengan sensor peka cahaya ini juga membuat manusia lebih 
mudah mengontrol biaya listrik karena otomatis sesuai keadaan biasanya. 

Sistem terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri 
atas mikrokontroler ATMega 8535, sensor peka cahaya, rangkaian AC yang terdiri dari 

diode bridge yang dikembangkan lagi, rangkaian untuk memperkuat pulsa dari PWM 

(Pulse Width Modulation). Perangkat lunak mikrokontroler dalam penelitian ini dibuat 
dengan menggunakan bahasa C. Sistem ini bekerja setelah ditekannya tombol reset pada 

mikrokontroler kemudian mikrokontroler menerima data dari sensor peka cahaya, dari 

mikrokontroler akan mengirim pulsa-pulsa ke komponen optocoupler yang menjembatani 
arus AC dan arus DC. Setelah mengirim pulsa-pulsa ke optocoupler pulsa tersebut 

dilanjutkan ke komponen SCR (Silicon Control Rectifier) yang berfungsi seperti saklar 
elektronik. 

Sistem ini telah terealisasi dan dapat mempengaruhi arus dan tegangan listrik 

pada lampu AC. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang  
Penerangan cahaya sangat dibutuhkan oleh banyak orang untuk menerangi di 

dalam suatu kondisi ruangan atau tempat yang gelap, tetapi masalahnya penerangan 
cahaya harus membutuhkan sumber daya listrik untuk mengaktifkannya.  

PLN, merupakan salah satu perusahaan yang bernaung atas badan pemerintahan 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan segala sumber daya listrik di Indonesia.  
Entah kenapa listrik  di Indonesia sering bermasalah, maka dengan itu dibuatlah 

Alat Penghemat Penerangan Dengan Itensitas Cahaya Berbasis Mikrokontroler Atmega 
8535 yang dapat membantu meringankan beban listrik yang dibebankan pada PLN, 

karena listrik PLN juga mempunyai beban maksimal dan jika melebihi akan berdampak 

pada semua pengguna listrik PLN. 



 

1.2 Rumusan Masalah 
 Permasalahan dalam tugas akhir ini dibatasi pada pembuatan program alat 

penghemat energi listrik untuk penerangan ruangan, program ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa C. Alat ini diuji dalam keadaan pagi hari, siang hari dan malam 

hari serta pada kondisi mendung. Tugas akhir ini juga membahas tentang PWM (Pulse 

Width Modulation) untuk mengatur frekuensi pulsa-pulsa yang akan mempengaruhi 
keadaan keluarannya yang sudah ada dalam komponen IC ATMega8535. Dan 

membahas bagaimana cara menjembatani aliran arus AC dengan aliran arus DC, karena 
tidak mungkin dihubungkan secara langsung dan memcegah adanya hubungan pendek 

dalam sebuahaliran listrik tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan suatu alat penghemat penerangan 

untuk menghemat biaya dan beban serta otomatisasi saklar lampu. Mencegah terjadinya 
hubungan pendek pada alat listrik yang terlalu lama dipakai. Dan mempelajari bagaimana 

cara PWM  itu bekerja untuk mempengaruhi arus atau tegangan pada listrik, serta 
mempelajari cara kerja sensor peka cahaya terhadap intensitas cahaya yang diterimanya. 

Serta mempelajari suatu komponen yang bisa membantu dalam menghubungkan dua arus 

atau tegangan yang berbeda. 
 

 

 
 

1.4 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan dalam penyelesaian tugas akhir ini meliputi: 

1. Studi literatur 

Studi mengenai pengaturan dan pembuatan sebuah alat penghemat energi listrik 
sebagai otomatisasi penerangan serta mikrokontroler ATMega 8535 sebagai otak 

dari sistem pengaturan kerja alat penghemat energi listrik untuk penerangan 

ruangan 
2. Pengumpulan data meliputi : 

 Pengumpulan data nilai intensitas cahaya yang diterima sensor 
 Pengumpulan data program bahasa C untuk AVR 

 Pengumpulan data ATMega 8535 

 Pengumpulan data Sensor Pekat Cahaya. 
3. Perancangan alat meliputi : 

 Merancang rangkaian alat penghemat cahaya untuk penerangan ruangan 

 Merancang rangkaian lengan robot pengangkat barang 
4. Pembuatan alat meliputi : 

 Membuat rangkaian alat penghemat cahaya untuk penerangan ruangan 
 Membuat rangkaian komponen arus ac 

5. Pembuatan program  

Membuat program bahasa C untuk robot cerdas penjejak garis dan pendeteksi 
barang menggunakan sensor jarak serta lengan robot menggunakan motor servo. 

6. Pengujian sistem meliputi : 

 Pengujian karakteristik sensor pekat cahaya terhadap jarak objek. 
 Pengujian alat penghemat energi listrik dalam keadaan ruang cahaya. 

7. Analisa data 
Analisa yang dilakukan dari pengujian sistem. 



8. Pengambilan simpulan 

Pengambilan simpulan dilakukan dengan melihat hasil dari pengujian sistem 
yang telah dilakukan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dimaksudkan meminimalkan biaya listrik yang 

terbuang begitu saja yang menyebabkan pemborosan secara terus menerus. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
 Bab 1 berisi tentang tentang latar belakang, tujuan, manfaat, batasan masalah 

dan sistematika penulisan.  

Bab 2 membahas tentang teori-teori pendukung yang digunakan dalam 
perencanaan dan pembuatan tugas akhir.  

Bab 3 berisikan tentang perancangan alat yang akan dibuat untuk tugas akhir ini, 

meliputi garis besar sistem, perancangan perangkat keras, dan perancangan software yang 
digunakan.  

Bab 4 berisi tentang pengujian – pegujian dan analisa yang akan membantu 
dalam pembuatan alat pada tugas akhir ini, meliputi percobaan sensor pekat cahaya untuk 

menangkap intensitas cahya yang masuk, optocoupler sebagai jembatan dua arus listrik 

yang berbeda.  
Selanjutnya bab 5 yang berisi simpulan yang diperoleh dari perencanaan dan 

pembuatan alat pada tugas akhir ini, serta saran yang dapat digunakan untuk 

penyempurnaan tugas akhir ini. 
 

BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Listrik telah masuk sampai di pedesaan, karena listrik berguna untuk membantu 

aktifitas manusia terutama, untuk pekerjaan dalam ruang gelap ataupun melakukan 

pekerjaan yang membutuhkan tenaga listik untuk menjalankan alat industri. Listrik yang 

dipakai sangat terbatas, karena listrik sangat terbatas dan mempunyai kuota, sehingga 
dibuatlah alat penghemat energi listrik untuk penerangan ruangan. Dalam bab ini 

dijelaskan mengenai teori - teori tentang perancangan alat penghemat energi listrik untuk 
penerangan ruangan berbasis mikrokontroler. Berikut ini teori perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan. 

  

 

2.1 Mikrokontroler 
Mikrokontroler adalah alat yang mengerjakan instruksi-instruksi yang 

diberikan kepadanya. Artinya, bagian terpenting dan utama dari suatu sistem 

terkomputerisasi adalah program itu sendiri yang dibuat oleh seorang programmer. 
Program ini menginstruksikan komputer untuk melakukan jalinan yang panjang dari 

aksi-aksi sederhana untuk melakukan tugas yang lebih kompleks yang diinginkan 

oleh programmer. [1] 
 



 
Gambar 2.1. Alur Kerja Mikrokontroler [1] 

 
Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer yang seluruh atau 

sebagian besar elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering disebut single 

chip microcomputer. Lebih lanjut mikrokontroler merupakan sistem computer yang 
memiliki satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik, berbeda dengan PC yang 

memiliki beragam fungsi. Perbedaan lainnya adalah perbandingan RAM dan ROM 
yang sangat berbeda antara computer dengan mikrokontroler. Dalam mikrokontroler, 

ROM jauh lebih besar dibandingkan RAM, sedangkan dalam computer atau PC 

RAM jauh lebih besar dibanding ROM.  

  

2.2 LCD 
Peraga kristal cair ( LCD Liquid Crystal Display ) adalah perangkat yang 

menampilkan karakter dan gambar melalui kristal cair, LCD banyak digunakan 

sebagai peraga pada jam atau kalkulator. Materi yang mempunyai sifat penggerakan 
seperti cairan dan bersusunan molekul seperti kristal disebut kristal cair. Molekul 

kristal cair kebanyakan berbentuk panjang dan berdasarkan kedudukannya dibagi 

menjadi tiga jenis : 
1. Nematic merupakan kedudukan anatar molekul acak, tetapi arah molekulnya sama. 

2.  Sumatik arah molekul seragam dan ada gaya berat molekul pada setiap 

permukaan, tetapi distribusinya acak. 
3.   Kolestrik  arah pada setiap permukaan seragam. 

Kristal cair dapat diubah sifat dan banyaknya cahaya yang melewati lapisan 
kristal cair dengan mengubah susunan molekul melalui perubahan suhu dan 

pemberian arus listrik berdasarkan kemampuan inilah kristal cair digunakan sebagai 

peraga. Kristal cair setebal 10 Mikrometer dijepit dengan dua lembar papan kaca, 
dan didalam kaca ini tersusun kutub-kutub yang akan menampilkan gamabar.  

Peraga kristal cair mempunyai keunggulan antara lain, daya listrik yang digunakan 

lebih rendah dan harganya pun terjangkau, tetapi sebaliknya mempunyai kekurangan 
seperti kecepatan operasinya rendah, dapat dipengaruhi sinar ultra ungu dan agak 

sukar dibaca. 
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Gambar 2.7  Skematik Rangkaian Interface LCD [2] 

 

 

 
Tabel 2.4  Kaki-kaki pada LCD HD44780 

KAKI Nama Fungsi 

1 GND Ground 

2 VCC Sumber tegangan 5 volt 

3 VEE Pengaturan kontras 

4 RS 
Pemilihan Register 
0 = Register Instruksi 

1 = Register Data 

5 R/W 

Mode Baca/ Tulis 

0 = Mode Tulis 

1 = Mode Baca 

6 E 

Enable 

0 = start to lacht data to LCD 

character 
1= disable 

7 DB0 LSB/Data 0 

8 DB1 Data 1 

9 DB2 Data 2 

10 DB3 Data 3 



11 DB4 Data 4 

12 DB5 Data 5 

13 DB6 Data 6 

14 DB7 MSB/Data 7 

15 BPL Back Plane Light 

16 GND Ground 

 

2.3 Sensor Pekat Cahaya 
Sensor pekat cahaya adalah jenis sensor yang yang berfungsi menerima 

intensitas cahaya yang datang kepadanya. Sensor ini sangatlah penting karena sensor 

menentukan PWM yang dikeluarkan oleh mikrokontroler.  
Sensor pekat cahaya biasa dikenal dengan LDR (Light Depending Resistor) 

Input dari rangkaian ini adalah cahaya yang ditangkap oleh sensor cahaya (LDR) 

yang nantinya akan diproses di mikrokontroler yang akan menghasilkan output 
berupa pulsa. Resistansi LDR akan berubah seiring dengan perubahan intensitas 

cahaya yang mengenainya atau yang ada disekitarnya. Dalam keadaan gelap 
resistansi LDR sekitar 10MΩ dan dalam keadaan terang sebesar 1KΩ atau kurang. 

LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida. [2] 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Gambar 2.8 Sensor Cahaya (LDR) [3]   
 

2.4 PWM (Modulasi Lebar Pulsa)  
PWM (Pulse Width Modulation) adalah sebuah metode pengendalian motor 

dengan cara mengatur lebar pulsa yang dikirimkan pada frekuensi yang tetap ke 

motor. Sinyal pengendali hanya berupa sinyal on dan off. Dengan mengatur 
perbandingan lamanya sinyal on dan off yang diberikan, maka dapat diperoleh 

perubahan kecepatan pada motor, atau yang dikenal dengan duty cycle. Duty cycle 

adalah waktu sinyal pada kondisi on dibandingkan dengan periode sinyal. [16] 
 

 

 
 

 
 

 

 
Gambar 2.16. Duty Cycle [16] 



Gambar 2.16. menunjukkan contoh sinyal PWM untuk beberapa tingkat duty 

cycle. Duty cycle 100% menandakan motor bekerja pada kecepatan maksimal, 
sedangkan nilai duty cycle yang semakin kecil menyebabkan penurunan 

kecepatan putaran motor yang dihasilkan. 

 
Gambar 2.9 Beberapa Variasi Duty Cycle [16] 

 
Kelebihan metode PWM dibanding penguatan linier adalah PWM 

menggunakan sinyal biner (digital) sehingga pengendalian kecepatan dapat 

dilakukan oleh pengendali digital tanpa memerlukan DAC. Kelebihan lainnya 
adalah karena transistor hanya berada pada mode operasi saturasi dan cut off, 

maka hanya ada sedikit kerugian daya berupa panas. [16] 

 

2.5 Optocoupler 
Optocoupler adalah suatu piranti yang terdiri dari 2 bagian yaitu transmitter dan 

receiver, yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi sumber cahaya terpisah. 

Biasanya optocoupler  digunakan sebagai saklar elektrik, yang bekerja secara 

otomatis.optocoupler atau optoisolator merupakan komponen penggandeng 
(coupling) antara rangkaian input dengan rangkaian output yang menggunakan media 

cahaya (opto) sebagai penghubung. Dengan kata lain, tidak ada bagian yg konduktif 
antara kedua rangkaian tersebut. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Gambar 2.10 Schematic MOC3021 [16] 
 

 

 
2.4 SCR 

SCR dibuat dan simbol SCR digambarkan seperti gambar-4b. SCR dalam 

banyak literatur disebut Thyristor saja. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 2.11 Struktur SCR 
 

Melalui kaki (pin) gate tersebut memungkinkan komponen ini di trigger menjadi 
ON, yaitu dengan memberi arus gate.  Ternyata dengan memberi arus gate Ig yang 

semakin besar dapat menurunkan tegangan breakover (Vbo) sebuah SCR. Dimana 

tegangan ini adalah tegangan minimum yang diperlukan SCR untuk menjadi ON. 
Sampai pada suatu besar arus gate tertentu, ternyata akan sangat mudah membuat 

SCR menjadi ON.  

2.6 Lampu pijar 

  Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran 

arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahayaKaca 
yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara untuk 

berhubungandengannya sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat 

teroksidasi.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filamen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksidasi


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 2.14 Lampu Pijar [4] 
 

BAB 3 

RANCANGAN  SISTEM 
 

Bab ini menjelaskan mengenai komponen yang membangun alat penghemat 

energi listrik untuk penerangan ruangan dengan sensor pekat cahaya berbasis 
mikrokontroler berdasarkan landasan teori. Gambar 3.1 merupakan diagram blok 

keseluruhan dari sistem.  

 
Gambar 3.1. Blok Diagram Sistem 

 

 3.1 Perangkat Keras (Hardware)  
3.1.1 Sistem Kendali Alat   

Sistem kendali yang digunakan pada pembuatan alat ini adalah 

mikrokontroler jenis ATMega8535 dengan dilengkapi 40 port yang bisa 
digunakan sebagi input maupun output. Pemilihan mikrokontroler jenis ini 

didasari kemampuannya yang cukup handal karena memiliki fitur ADC dan 

 

1. Bola lampu 

2. Gas bertekanan rendah (argon, neon, 

nitrogen) 
3. Filamen wolfram 

4. Kawat penghubung ke kaki tengah 

5. Kawat penghubung ke ulir 
6. Kawat penyangga 

7. Kaca penyangga 
8. Kontak listrik di ulir 

9. Sekrup ulir 

10. Isolator 
11. Kontak listrik di kaki tengah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Argon
http://id.wikipedia.org/wiki/Neon
http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen


PWM, pemrograman yang tidak terlalu sulit dan harganya yang relatif tidak 

terlalu mahal. Berikut konfigurasi pin yang digunakan. 
 

Tabel 3.1. Konfigurasi Pin ATMega8535 yang Digunakan 

Nama Pin No. Pin Fungsi Keterangan

ADC7           (PORTA.7) 33 Input Sensor LDR

XCK/T0        (PORTB.0) 1 Output LCD (RS)

T1                (PORTB.1) 2 Output LCD (RD)

INT2/AINT0  (PORTB.2) 3 Output LCD (EN)

OC0/AIN1     (PORTB.3) 5 Output LCD (D4)

SS               (PORTB.5) 6 Output LCD (D5)

MOSI           (PORTB.6) 7 Output LCD (D6)

                   (PORTB.7) 8 Output LCD (D7)

SCL             (PORTC.0) 22 Input PWM  
3.1.2 Sensor Pekat Cahaya  

 
Sensor pekat cahaya berfungsi untuk menerima intensitas cahaya yang 

diterima nya dan dikirim ke sistem kendali 

Logika posisi yang dihasilkan oleh sensor garis ini kemudian akan 
dijadikan input ke mikrokontroler pada alat penghemat energy listrik.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Gambar 3.2. Cara Kerja Sensor Cahaya [2] 
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Gambar 3.3. Kurva kerja sensor [2]  

 
 



 

 

 

 
Tabel 3.2. Kurva dari LDR 

 
 

3.1.3 Optocoupler 
 Komponen ini berguna sebagai jembatan antara dua sumber arus yang 
berbeda. Dikarenakan alat ini membutuhkan dua arus yang berbeda, maka 

komponen ini digunakan untuk mengindari hubungan arus pendek. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Cara Kerja Optocoupler [4] 

 

3.1.4 SCR 
Komponen ini berfungsi seperti saklar pada umumnya, tetapi SCR ini 

mempunyai karakter tersendiri. Jika dalam keadaan cut off, SCR ini masih 

mempunyai tegangan pembawa. Jadi SCR ini seperti mempunyai muatan SCR 

ini bisa tahan hingga 400 volt. 

3.1.4 PWM 
 Komponen tidak berbentuk fisik, tetapi ada di mikrokontroler 

ATMega8535. PWM hal yang sangat penting untuk alat ini, karena yang 
mempengaruhi lampu mati, redup, terang tergantung dari PWM na. Semakin 

cepat pulsa PWM yang dikirim ke SCR, semakin terang pula lampu tersebut. 

 

I Vi 

 
 

 

 
 

  
Vi = Rv.Vcc / Rv+R 

mikrokontroler 



Vi = tegangan yang keluar dari sensor 

Rv= besar hambtatan pada LDR (tergantung I) 
I   = Intensitas cahaya 

Vcc= tegangan sumber arus 

R  = hambatan tetap pada rangkaian 
 

BAB 4 

HASIL UJI COBA ALAT 
 

4.1 Tujuan Pengujian 
Alat Penghemat Penerangan Dengan Intensitas Cahaya Berbasis Mikrokontroler 

Atmega 8535 menggunakan sensor cahaya sebagai penangkap initensitas cahaya yang 

masuk mengenai sensor  tersebut dan akan diteruskan ke mikrokontroler Atmega 8535 
melalui port A nya. Sensor ini akan dibaca oleh mirkrokontroler melalui port ADC yang 

mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital 

Keluaran pada rangkaian ini berupa tampilan pada LCD dan port B sebagai 
output LCD karena terhubung ke LCD sedangkan Port C sebagai output berupa PWM 

(Pulse With Modulation) yang memberikan frekuensi kepada Octocoupler MOC 3021 
yang menjembatani tegangan AC dengan tegangan DC diteruskan kembali ke SCR 2P6M 

yang berfungsi sebagai saklar otomatis seperti relay, hanya bedanya pada SCR ini masih 

menyimpan arus yang mengalir kepadanya. Keluaran dari mikrokontroler juga 
menampilkan seberapa besar LDR menangkap cahaya. 

 

 
 

4.2 Pelaksanaan Pengujian  
1.  Tempatkan sensor LDR pada daerah yang terkena cahaya luar paling besar 

jangkauannya. 

 2. Hubungkan Power suplai 220 v dan adaptor dengan maksimal 12v.   
    3. Lihat apakah LCD sudah menyala. 

  4. Keadaan lampu akan berubah seiring cahaya yang ditangkap oleh LDR. 

 

4.3 Hasil Pengujian 

4.3.1 Pengujian Rangkaian Secara Detail 

 Tujuan: 
Untuk mengetahui apakah semua komponen kompenen rangkaian dapat 

bekerja secara  sinkron dan  sesuai dengan apa yang kita kengininan. 

 Peralatan yang digunakan: 

 Mikrokontroller ATmega 8535.  

 LDR 

 LCD 

 Lampu Ac 

 Optocoupler MOC 3021 

 SCR 

 Catu data 5 volt dan 220 volt. 

 

Bagian- bagian yang di uji adalah : 
1. Sensor 

2. LCD 



3. Lampu 

  

 Langkah-langkah pengujian: 

 
1.  Memasang semua komponen sesuai dengan gambar rangkaian 
2. Perhatikan jangan sampai ada kesalahan pemasangan sebab dapat 

mengakibatkan 

alat tidak dapat bekerja dengan sempurna 
3.   Apabila semua komponen sudah terpasang dengan rapi dan sesuai dengan 

bagian-bagiannya, maka isilah program di dalam ic mikrontroler sebagai 
otaknya alat dan untuk menggerakan komponen yang lainnya seperti : 

Sensor, Lcd, dll 

4.  Setalah program terisi dan sucses maka cobalah pada alat tersebut 
 

 

 4.1  Gambar rangkaian secara detail 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Tabel 4.1  tabel output rangkaian secara detail 

 
 

 

                                
Setelah dilakukan pengujian rangkaian secara detail maka di dapatkan hasil 

seperti table 4.1 

 
 

 

 

4.4 Pengujian Sensor 

 Peralatan yang digunakan: 

 Mikrokontroller ATmega 8535.  

 LDR 

    LCD 
 

Cara pegujian: 

 Rangkai seperti gambar 4.1 hanya tidak memakai rangkaian optocoupler, SCR, 

serta lampu AC 

 Ambil alat ukur multitester untuk mengetahui hambatan pada sensor peka cahaya. 

 Data diambil dalam kondisi terang, redup dan gelap 

 Disimpulkan berupa kuva dan tabel pengujian sensor 

 Diambil rata-rata data nya 
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Gambar 4.2  gambar grafik sensor 

Input pada sensor ke LCD 

 

Pagi (ohm) Siang (ohm) Sore (ohm) Malam (ohm) 

188 s.d 202 5 s.d 120 205 s.d 233 245 s.d 251 

189 s.d 206 7 s.d 143 200 s.d 234 235 s.d 250 

188 s.d 205 8 s.d 103 199 s.d 235 244 s.d 253 

187 s.d 204 4 s.d 122 233 s.d 244 233 s.d 252 

180 s.d 200 2 s.d 134 201 s.d 243 233 s.d 251 

Lampu nyala redup Lampu mati Lampu nyala terang Lampu nyala terang 

100 s.d 150 volt 0 volt 200 s.d 220 volt 200 s.d 220 volt 



 

 

                                  Tabel 4.2  tabel grafik sensor 

 
Ket: 

R : Hambatan Total 

I : Itensitas cahaya 
Berdasarkan grafik diatas menyatakan, jika otensitas cahaya yang masuk ke 

sensor semakin besar, semakin besar pula beban totalnya. 
 

4.5 Pengujian LCD 

 Tujuan: 
   Untuk mengetahui apakah lcd dapat bekerja sesuai  dengan perencanaan. 

 Peralatan yang digunakan: 

1. LCD. 

2. Mikrokontroller ATmega 8535. 

3. Catu data 12 volt. 
  

 Langkah-langkah pengujian: 
1. Membuat rangkaian seperti pada gambar 4.2 
2. Menulis program LCD dan masukan program tersebut kedalam mikrokontroler 

ATmega 8535. 
3. Mengamati  tampilan pada layer lcd. 

 

 
Gambar 4.2 Pengujian rangkaian LCD 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

Kondisi LCD Siang Hari 
 

Setelah mengisi program lcd yang di masukan ke dalam mikrokontroler, maka 

perrhatikan apa yang akan terjadi dari  hasil tampilan lcd sebagai berikut : 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                 Gambar 4.3 Tampilan Kondisi Siang Hari 

 
Saat Sensor Mendeteksi Sore Hari  
    kondisi pada saat lcd menerima masukan data dari sensor yang di kirim melalui 
mikrokontroler. Dan perhatikan apa yang terjadi pada tampilan lcd pada gambar di 

bawah ini : 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 4.4 Tampilan Sore hari  

 

  Saat Sensor Mendeteksi Malam Hari 
  kondisi pada saat lcd menerima masukan data dari sensor yang di kirim melalui 

mikrokontroler.Dan perhatikan apa yang terjadi pada tampilan lcd pada gambar di 

bawah ini : 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 4.5 Tampilan Kondisi Malam Hari 

 

 
 

4.6 Pengujian Lampu 

 Peralatan yang digunakan: 

 Mikrokontroller ATmega 8535.  

 LDR 

    LCD 

 Lampu Ac 

 Optocoupler MOC 3021 

 SCR 

 Catu data 5 volt dan 220 volt. 

 

  

 Langkah-langkah pengujian: 
1. Membuat rangkaian seperti pada gambar 4.1 

2. Menulis program LCD dan masukan program tersebut kedalam mikrokontroler 
ATmega 8535. 

4. Mengamati  tampilan pada layer lcd. 

5. Mengamati keadaan lampu. 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                 Gambar 4.6 Tampilan Kondisi Siang Hari 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                 Gambar 4.7 Tampilan Kondisi Sore Hari 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                 Gambar 4.8 Tampilan Kondisi Malam Hari 
 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan perencanaan dan pembuatan sistem kemudian dilakukan 

pengujian dan analisanya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tanggapan sensor terus berubah-ubah dikarenakan cuaca pada lingkungan sekitar 

berubah tiba-tiba dari terang menjadi mendung 
2.  Pengujian Sensor dimana hasil dari analisa dapat bekerja dengan baik pada saat 

mendeteksi cahaya dan memberikan hasil posisi output yang tertuju pada LCD.  

 



5.2 Saran 
Adapun saran tambahan yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan alat 

adalah sebagai berikut : 

 

 Agar lebih kelihatan perbedaan antara terang dengan mendung terlihat jelas, 
gunakan TRIAC untuk menggantikan SCR 

 Jika anda mahir dalam bidang kelistrikan, agar kiranya dapat mempercabang 

lampu tersebut. 

 Sebaiknya memilih komponen yang sama dan melihat data sheet-nya 
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