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RINGKASAN 
 

 

Muhammad Rifan, Massus Subekti,  

 Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun rangkaian cerdas yang 

mampu mendeteksi keberadaan manusia walaupun manusia tersebut sedang dalam 

keadaan diam atau tidak bergerak. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah rangkaian sensor pasif inframerah yang terbukti mampu mendeteksi 

keberadaan manusia sebagai devais otomasi on/off peralatan elektronik. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekperimen, dengan merancang 

bangun rangkaian cerdas untuk kemudian diujicoba guna mendapatkan performa 

yang diharapkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa modul sensor PIR mampu 

mendeteksi keberadaan manusia dengan rentang jarak sampai 4,5 meter dari 

sensor dan dengan juring seluas sudut 60o pada jarak 0-3 meter dan 50o pada 

jarak 4,5 meter, mikrokontroler mampu menyeleksi sinyal dari Modul Sensor PIR 

dengan output sesuai dengan yang dikehendaki, dan sistem mampu menyalakan 

dan mematikan relay secara otomatis berdasarkan keberadaan objek manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemanasan global yang diartikan sebagai peningkatan suhu udara rata-rata 

Bumi telah menjadi isu utama saat ini. Berdasarkan Laporan dari  

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  suhu permukaan global 

telah meningkat 0,74 ± 0,18 ° C selama abad ke-20 ini. Peningkatan ini 

disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dari hasil aktivitas 

manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Lebih jauh 

lagi, peningkatan suhu global akan menyebabkan permukaan air laut naik dan 

akan mengubah jumlah serta pola curah hujan, termasuk juga meluasnya 

gurun subtropis. Kemungkinan lain yang timbul adalah perubahan iklim 

seperti cuaca ekstrim, kepunahan spesies, dan perubahan hasil pertanian. 

Untuk mengantisipasi kejadian yang lebih buruk, 187 negara telah 

menandatangani dan meratifikasi protokol “Kyoto” yang bertujuan 

menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca untuk mencegah dangerous 

anthropogenic interference. Salah satu pasal dalam protokol kyoto adalah 

kewajiban mempersiapkan kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi 

gas rumah kaca, seperti penghematan energi. 

Penghematan Energi merupakan upaya untuk mengurangi konsumsi energi 

dalam rangka melestarikan sumber daya dan mengurangi pencemaran 

lingkungan. Penghematan energi dapat dicapai dengan peningkatan efisiensi 

penggunaan energi dan mengurangi konsumsi energi. Penghematan energi 

dapat mengurangi pembiayaan, meningkatkan nilai lingkungan, keamanan dan 

kenyamanan.  

Di bidang kelistrikan, para ahli peralatan elektronika telah berusaha 

meningkatkan rasio guna peralatan dengan meningkatkan efisiensi, lama 
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pakai, dan menambahkan rangkaian pintar di dalamnya. Rangkaian pintar ini 

bertujuan agar peralatan elektronika dapat menggunakan sumber daya energi 

seperlunya, misalnya lampu ruangan dimatikan jika di ruangan tidak ada 

orang, televisi dimatikan jika tidak ada orang yang menonton, atau AC dalam 

mode siaga jika tidak ada orang di ruangan tersebut.  

Namun, Rangkaian pintar tersebut memiliki keterbatasan yaitu hanya dapat 

mendeteksi manusia jika manusia tersebut bergerak. Guna mendukung 

gerakan penghematan energi, salah satu langkah konkrit di bidang teknik 

pengaturan adalah pembuatan alat pemadam peralatan elektronik secara 

otomatis dengan parameter masukan pendeteksi keberadaan manusia yang 

mampu mendeksi keberadaan manusia walaupun manusia itu sedang dalam 

keadaan diam atau tidak bergerak. Dengan adanya alat pendeteksi ini, lampu 

secara otomatis akan padam jika ruangan terdeteksi tidak ada orang, televisi 

secara otomatis akan mati jika terdeteksi tidak ada penontonnya, atau AC 

secara otomatis akan dalam mode siaga jika tidak ada orang di dalam ruangan 

ber AC dan lain sebagainya. Sehingga apabila seseorang lupa mematikan 

peralatan listrik atau tidak sengaja membiarkannya menyala, maka secara 

otomatis alat ini akan mematikan peralatan elektronik tersebut. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah mengembangkan rangkaian pendeteksi keberadaan 

manusia berdasarkan pada suhu manusia dengan memanfaatkan Passive Infra 

Red (PIR). Masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana memanfaatkan 

Passive Infra Red (PIR) sebagai pendeteksi keberadaan manusia berdasarkan 

suhu tubuh manusia baik dalam keadaan diam maupun bergerak”.. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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➢ Dalam penelitian ini, sensor yang digunakan adalah Passive Infra Red 

(PIR) dengan rentang panjang gelombang 5-14 m.  

➢ Jarak jangkauan untuk ruang 18m2. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah rangkaian yang dapat 

mendeteksi keberadaan manusia, baik manusia itu bergerak maupun dalam 

keadaan diam dengan sensor utama menggunakan sensor pasif inframerah 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai rangkaian cerdas yang digunakan 

sebagai parameter otomasi untuk meng-on/off-kan peralatan elektronik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sensor Passive Infra Red[1,2] 

Cahaya merupakan suatu bentuk radiasi dari gelombang elektromagnetik yang 

pada prinsipnya sama dengan gelombang radio, misalnya infrared, ultraviolet, 

dan sinar-X. Pada dasarnya yang membedakannya adalah panjang gelombang 

dan frekuensinya. 

Panjang gelombang dari cahaya tampak yakni 400 nm hingga 800 nm, dan 

ultraviolet memiliki panjang gelombang lebih pendek dari 400 nm [2]. 

Hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang dapat dirumuskan dengan 

persamaan 1. 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 

dengan  c: kecepatan cahaya (3.108m/s) 

  f: frekuensi (hertz) 

  : panjang gelombang (meter) 

LED (Light Emiting Dioda) infrared adalah suatu komponen yang tersusun 

dari sambungan P–N yang akan memancarkan cahaya bila dialiri arus dengan 

bias maju. Proses pancaran cahaya berdasarkan perubahan tingkat energi 

ketika elektron dan lubang bergabung atau berekombinasi di daerah N pada 

saat LED dibias maju.  

Selama perubahan energi ini, proton akan dibangkitkan, sebagian akan diserap 

oleh bahan semi konduktor dan sebagian lagi akan dipancarkan sebagai energi 

cahaya. Tingkatan energi dari proton dinyatakan dengan persamaan 2. 

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
 

dengan  E: energi (elektron volt) 
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  h: konstanta plank (6,62.10-34Js) 

  c: kecepatan cahaya (3.108m/s) 

  : panjang gelombang (meter) 

Infra merah dapat digunakan baik untuk memancarkan data maupun sinyal 

suara. Keduanya membutuhkan sinyal carier untuk membawa sinyal data 

maupun sinyal suara hingga sampai pada receiver. Untuk transmisi sinyal 

suara biasanya digunakan rangkaian voltage to frekwensi converter yang 

berfungsi untuk mengubah tegangan sinyal suara menjadi frekuensi. 

Infra merah merupakan radiasi yang tidak tampak pada daerah spektrum 

elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang antara 750 nm sampai 

1000 μ m.  

Detektor panas memiliki respon terhadap sumber panas yang timbul dari suatu 

radiasi tertentu dan hasilnya diukur dengan peralatan temperatur. Tiga jenis 

detektor panas yang paling banyak dipakai adalah bolometer, thermocouple 

dan pyroelectric. Untuk masing – masing detektor yang telah disebutkan, 

penyerapan radiasi menimbulkan perubahan suhu pada detektor yang 

menyebabkan terjadinya perubahan fisik dari bahan penyusunnya. Untuk 

bolometer misalnya, akan terjadi perubahan resistansi (tahanan) listrik. 

Sensor Passive Infra Red merupakan alat elektronik yang mengukur radiasi 

sinar infra merah dari suatu objek dalam cakupan tertentu. Berbeda dengan 

sensor biasa yang menggunakan modul transmitter untuk memancarkan 

gelombang tersebut, sensor Passive Infra red hanya terdiri dari 1 modul 

penerima saja. Sesuai dengan sifatnya yang pasif, sensor ini hanya merespon 

energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimilki setiap benda yang 

terdeteksi. Benda tersebut merupakan benda yang memiliki perbedaan 

temperature suhu dengan suhu lingkungan. 

PIR sensor mempunyai dua elemen sensing yang terhubungkan dengan 

masukan dengan susunan seperti yang terdapat dalam Gambar 1 Jika ada 

sumber panas yang lewat di depan sensor tersebut, maka sensor akan 
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mengaktifkan sel pertama dan sel kedua sehingga akan menghasilkan bentuk 

gelombang seperti ditunjukkan dalam Gambar 2. Sinyal yang dihasilkan 

sensor PIR mempunyai frekuensi yang rendah yaitu 0,2 – 5 Hz.  

 

Gambar 1.  Rangkaian internal sensor PIR 

 

 

Gambar 2.  Sinyal Keluaran Sensor PIR 
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Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, ketika ada sebuah objek melewati 

sensor, pancaran radiasi infra merah pasif yang dihasilkan akan dihasilkan 

akan dideteksi oleh sensor. Energi panas yang dibawa oleh sinar infra merah 

pasif ini menyebabkan aktifnya material pyroelektric di dalam sensor yang 

kemudian menghasilkan arus listrik. 

Radiasi infra merah berada pada spektrum elektromagnetik dengan panjang 

gelombang lebih besar daripada cahaya tampak. Radiasi infra merah tidak 

dapat dilihat tapi dapat dideteksi. Benda yang dapat memancarkan panas 

berarti memancarkan radiasi infra merah. Benda – benda ini termasuk 

makhluk hidup seperti binatang dan tubuh manusia. Tubuh manusia dan 

binatang dapat memancarkan radiasi infra merah terkuat yaitu pada panjang 

gelombang 9,4 μ m. Radiasi infra merah yang dipancarkan inilah yang 

menjadi sumber pendeteksian bagi detektor panas yang memanfaatkan radiasi 

infra merah. 

Sensor passive infrared (PIR) telah banyak dimanfaatkan dalam alat-alat yang 

memerlukan sensor pendeteksi gerakan. Sebagai contoh yang sudah banyak 

dijumpai adalah sistem pintu otomatis yang terpasang disupermarket, mall-

mall dan perkantoran, pintu tersebut akan terbuka jika ada orang yang 

mendekatinya. Sensor PIR akan bekerja dengan mendeteksi radiasi infra 

merah yang terjadi ketika ada pergerakan manusia yang memiliki temperatur 

berbeda dengan lingkungan sekitarnya. 

Di dalam sensor PIR ini terdapat bagian-bagian yang mempunyai perannya 

masing-masing, yaitu Fresnel Lens, IR Filter, Pyroelectric sensor, amplifier, 

dan komparator. Sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang 

dihasilkan dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda 

dengan suhu benda diatas nol mutlak. Seperti tubuh manusia yang memiliki 

suhu tubuh kira-kira 32 derajat celcius, yang merupakan suhu panas yang khas 

yang terdapat pada lingkungan. Pancaran sinar inframerah inilah yang 

kemudian ditangkap oleh Pyroelectric sensor yang merupakan inti dari sensor 

PIR ini sehingga menyebabkan Pyroelectic sensor yang terdiri dari galium 
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nitrida, caesium nitrat dan litium tantalate menghasilkan arus listrik. Mengapa 

bisa menghasilkan arus listrik Karena pancaran sinar inframerah pasif ini 

membawa energi panas. Prosesnya hampir sama seperti arus listrik yang 

terbentuk ketika sinar matahari mengenai solar cell. Berikut Gambar 3 blok 

diagram sensor PIR: 

  

Gambar 3. Blok Diagram PIR 

Ketika manusia berada di depan sensor PIR dengan kondisi diam, maka sensor 

PIR akan menghitung panjang gelombang yang dihasilkan oleh tubuh manusia 

tersebut. Panjang gelombang yang konstan ini menyebabkan energi panas 

yang dihasilkan dapat digambarkan hampir sama pada kondisi lingkungan 

disekitarnya. Ketika manusia itu melakukan gerakan, maka tubuh manusia itu 

akan menghasilkam pancaran sinar inframerah pasif dengan panjang 

gelombang yang bervariasi sehingga menghasilkan panas berbeda yang 

menyebabkan sensor merespon dengan cara menghasilkan arus pada material 

Pyroelectricnya dengan besaran yang berbeda-beda. Karena besaran yang 

berbeda inilah comparator menghasilkan output. 

Adapun beberapa fitur yang dimilki sensor PIR adalah: 

1. Menggunakan output digital 

2. Memiliki amplifier di dalamnya sehingga dapat dengan mudah 

dikoneksikan dengan perangkat mikrokontroler. 

3. Mendeteksi gerakan dari objek seperti manusia hingga gerakan 

kecil sekalipun. Kemampuan mendeteksi gerakan dengan baik 

dalam jarak kurang lebih 5 meter dari sensor. Karena bertipe slight 
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motion detection dan dapat mendeteksi gerakan mulai dari kurang 

lebih 20 cm (7,847). 

4. Dapat bekerja pada suhu -200C hingga 500C (anonim,2007) 

 

B. Pengendali Sensor Passive Infra Red 

Keluaran dari Sensor Passive Infra Red memerlukan beberapa perlakuan 

sehingga diharapkan dapat diterapkan untuk rangkaian/aplikasi selanjutnya. 

Perlakuan sinyal tersebut diantaranya, memperkuat sinyal keluaran, menapis (filter) 

sinyal keluaran, dan membandingkan dengan tegangan acuan, seperti ditampilkan 

pada gambar 4. Rangkaian-rangkaian untuk melakukan perlakuan tersebut ini 

terkandaung dalam pengedali Sensor Passive Infrared.  

 

Gambar 4. Perlakuan Sinyal Keluaran PIR pada Pengendali 

1. Band Pass Filter 

Filter adalah sebuah rangkaian yang dirancang untuk melewatkan suatu 

pita frekuensi tertentu serta memperlemah semua isyarat di luar pita 

frekuensi tersebut. Rangkaian filter biasa bersifat aktif maupun pasif. 

Filter pasif hanya berisi tahanan, induktor, dan kapasitor. Sedangkan fiter 

aktif menggunalan tyransistor atau op amp ditambah tahanan, induktor, 

dan kapasitor. Namun induktor jarang digunakan dalam filter aktif, sebab 
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ukurannya besar dan mahal, serta dapat memiliki komponen-komponen 

bertahanan dalam yang besar. 

Dengan Filter dapat disaring frekuensi yang diinginkan, ada beberapa jenis 

filter, yaitu Lowpass Filter, Highpass Filter, Bandpass Filter, Bandreject 

Filter.  

Band Pass Filter adalah Filter yang melewatkan suatu range frekuensi. 

Terdapat 2 macam rangkaian Band Pass Filter yaitu Band Pass Filter 

bidang lebar dan Band Pass Filter bidang sempit yang dibedakan 

berdasarkan nilai figure of merit (FOM) atau Faktor kualitas (Q). Jika Q < 

10, maka digolongkan Band Pass Filter bidang lebar, sedangkan jika Q > 

10, maka digolongkan Band Pass Filter bidang sempit. 

𝑄 =
𝑓𝑐
𝐵𝑊

=
𝑓𝑐

𝑓𝐻 − 𝑓𝐿
 

Q = Faktor Kualitas 

fc = Frekuensi Cutoff =√𝑓𝐻𝑓𝐿 

BW = Lebar Pita Frekuensi 

 

Gambar 5. Passband Band Pass Filter 

Band Pass Filter pada umumnya terdiri dari rangkaian filter High Pass Filter 

dan Low Pass Filter yang diseri dengan urutan tertentu dan frekuensi cut off 

tertentu. Rangkaian dan perhitungannya adalah seperti gambar 6. 
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Gambar 6. Rangkaian Band Pass Filter 

2. Amplifier 

Penguat atau Amplifier adalah komponen elektronika yang dipakai untuk 

menguatkan daya (atau tenaga secara umum). Rangkaian penguat yang sering 

digunakan adalah op-amp. Penguat operasional atau operational amplifier yang 

biasa disebut op-amp merupakan suatu jenis penguat elektronika dengan coupling 

arus searah yang memiliki gain sangat besar dengan dua masukan dan satu 

keluaran.  
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Gambar 7. Simbol Op-Amp 

Simbol penguat operasional pada rangkaian seperti pada gambar 7 dengan 

▪ : masukan non-pembalik 

▪ : masukan pembalik 

▪ : keluaran 

▪ : catu daya positif 

▪ : catu daya negatif 

Aplikasi op-amp untuk penguatan yaitu penguatan tak pembalik dan Penguatan 

Membalik. 

Penguatan Tak-Membalik (Non-Inverting Amplification) 

Opamp dapat dipasang sebagai penguat tak membalik seperti gambar 8. Terlihat 

bahwa masukan diberikan pada v+ . 

 
Gambar 8 Rangkaian penguat operasional tak membalik. 

Persamaan Tegangan Opamp tersebut adalah 

 

)(0 −+ −= vvAv
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dan selanjutnya dapat ditulis untuk penjumlah () dan penguat ujung tunggal (A) 

seperti berikut 

 

io

i

Avv

vvv

=

−= −+

 
 

Dari pembagi tegangan didapat 

 
 

Terlihat bahwa penguat balikan dengan 

 

 
Dengan demikian dapat dituliskan penguat lingkar tertutup sebagai 

 
Karena A sangat besar maka 

 
Dapat diperoleh persamaan terakhir dengan cepat dengan menggunakan metode 

hubung singkat maya 

 

 
Jadi 

 
Penguat Membalik (Inverting Amplifier) 

Pada penguat membalik sumber isyarat dihubungkan dengan masukan membalik 

sedangkan masukan positif ditanahkan seperti terlihat pada gambar 9. 
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Gambar 9. Penguat operasional membalik 

 

Pada gambar 9 terlihat bahwa sebagian dari keluaran diumpankan kembali ke 

masukan melalui Rf. Penguat ini termasuk penguat pembalik negatif. 

Penguatan dari rangkaian ini dapat ditentukan sebagai berikut. Diasumsikan 

bahwa arus i tidak melalui masukan, jadi arus i yang melewati Ri dan Rf adalah 

sama. sehingga 

 

 
 

Dari ketiga persamaan di atas diperoleh 

 
selanjutnya diperoleh 

 
Biasanya A berharga sangat besar (katakan sebesar 105) sehingga vo/A berharga 

sangat kecil dibandingkan dengan vo dan vs. Didapat penguatan lingkar tertutup 

 
ternyata secara sederhana hanya merupakan perbandingan kedua hambatan yang 

dipasang.  
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Dengan menggunakan metode tanah-maya didapat hasil seperti pada persamaan 

di atas. Karena masukan positif ditanahkan, maka terminal masukan negatif juga 

ditanahkan maya (walaupun tidak terdapat penghubung lansung ke tanah). Di 

dapat 

 
dan 

 

3. Signal Adapter 

Signal adapter adalah rangkaian yang berfungsi untuk menyesuaian sinyal 

masukan menjadi sinyal keluaran yang sesuai dengan kebutuhan rangkaian 

selanjutnya. Pada dasarnya rangkaian sinyal adapter adalah Op-amp yang 

berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan amplitudo sinyal sehingga sesuai 

dengan spesifikasi masukan rangkaian selanjutnya. 

 

4. A/D Converter 

Analog Digital Conveter (ADC) berfungsi untuk mengubah sinyal analog 

menjadi sinyal digital. Terdapat beberapa jenis teknik pengkonversian diantaranya 

Parallel Comparator, Dual Slope dan Successive Approximation. Pada umumnya 

ADC menggunakan teknik Successive Approximation karena relatif murah dan 

cukup cepat waktu konversinya. Teknik ini merupakan teknik membandingkan 

tegangan input dengan tegangan yang dibangkitkan ADC yang telah 

dikonversikan Digital Analog Conveter (DAC) yang terdapat pada ADC. Jika 

tegangan yang dibangkitkan lebih kecil maka ADC akan menambah tegangan 

yang dibangkitkannya dan bila lebih besar maka tegangan yang dibangkitkan 

akan diturunkan. Tegangan yang dibangkitkan tersebut dihasilkan oleh control 

logic dengan menggeser-geser bit-bit yang diaplikasikan  

Sebagai ilustrasi, diasumsikan rangkaian ADC memiliki kemampuan 8 bit dengan 

tegangan referensi 5 Volt dan input tegangan yang akan dikonversi adalah 2 Volt. 

Setelah ada perintah untuk memulai konversi, maka logika pengontrol akan 
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mereset register sehingga berada dalam keadaan nol. Setelah itu bit MSB diset 

menjadi 1. Data dalam register dengan MSB yang telah diubah menjadi 1 tersebut 

selanjutnya diubah menjadi sinyal analog oleh DAC yang ada. Bila output DAC 

ternyata masih lebih kecil dari level tegangan input, maka harga 1 dalam MSB 

terus dipertahankan. Sebaliknya bila output DAC ternyata lebih besar dari 

tegangan input, maka harga 1 pada MSB dikembalikan ke 0. 

Selanjutnya diperiksa untuk bit-bit selanjutnya, bila semua bit telah dievaluasi 

maka rangkaian ADC akan menyatakan bahwa proses konversi telah selesai 

dilakukan dan bila belum maka logika pengontrol dari rangkaian ADC akan 

mengeset bit disebelah kanan MSB menjadi 1 dan proses ini berulang hingga 

seluruh bit diperiksa. 

 

5. Microcontroller 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di 

dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, 

memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output. Dengan kata 

lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai 

masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus 

dengan cara khusus.  

Saat ini jenis mikrokontroller yang sangat populer adalah ATMega 8535. 

Mikrokontroler ATMega8535 merupakan salah satu mikrokontroler dengan 

arsitektur RISC yang saat ini berkembang semakin cepat dan banyak diminati 

dalam aplikasi sistem kendali. Mikrokontroler AVR (Alf and Vegard’sistem Risc 

Processor) memiliki arsitektur RISC (Reduced Instruction Set Computing) 8-bit 

dimana semua instruksi dikemas dalam kode 16 bit (16-bit word) dan sebagian 

besar instruksi. Dieksekusi dalam 1 (satu) siklus clock, bandingkan dengan 

instruksi asm51 yang berasitektur CISC (Complex Instruction  Set Compution) 

membutuhkan 12 siklus clock . 

Secara umum Mikrokontroler AVR dapat dikelompokan menjadi 4 kelas yaitu: 

kelurga ATtiny, Keluarga AT90SXX, keluarga ATMega, dan AT86RFxx. Pada 

dasarnya yang membedakan masing-masing kelas adalah memori, peripheral dan 
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fungsinya. Dari segi arsitekturnya dan instruksi yang digunakan dapat dikatakan 

sama. AVR ATMega 8535 memiliki 130 instruksi utama . 

Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa ATMega8535 bagian sebagai berikut: 

1) Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D. 

2) ADC 10 bit sebanyak 8 saluran. 

3) Tiga buah timer/counter dengan kemampuan pembandingan. 

4) CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

5) Watcdog timer dengan osilator internal. 

6) SRAM sebesar 512 byte. 

7) Memori Flash sebesar 8 kb dengan kemampuan Read While Write. 

8) Unit interupsi internal dan eksternal. 

9) Port antarmuka SPI. 

10) EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi. 

11) Antarmuka komparator analog. 

12) Port USART untuk komunikasi serial. 

Kapabilitas detail dari ATMega8535 adalah sebagai berikut:  

1) Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 

16 MH. 

2) Kapabilitas memori flash 8 KB, SDRAM sebesar 512 byte, dan 

EEPROM sebesar 512 byte.  

3) ADC internal dengan fidelitas 10 bit sebanyak 8 channel. 

4) Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 

Mbps enam pilihan mode sleep menghemat penggunaan daya listrik. 

Konfigurasi pin ATMega8535 adalah sebagai berikut:  

1) VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan catu daya. 

2) GND merupakan pin ground. 

3) Port A (PA0..PA7) merupakan pin I/O dua arah dan pin masukan 

ADC. 

4) Port B (PB0..PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, 

yaitu Timer/Counter, komparator analog, dan SPI. 
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5) Port C (PC0..PC7) merupakan pin I/O dua arah dan fungsi khusus, 

yaitu TWI, komparator analog, dan timer oscilator. 

6) Port D (PD0..PD7) merupakan pin I/O dua arah dan pin khusus, yaitu 

komparator analog, interupsi eksternal , dan komunikasi serial. 

7) RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset 

mikrokontroler. 

8) XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal. 

9) AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC. 

10) AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang bangun sebuah rangkaian 

yang dapat mendeteksi keberadaan manusia, baik manusia itu bergerak 

maupun dalam keadaan diam dengan sensor utama menggunakan sensor pasif 

inframerah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai rangkaian cerdas yang 

digunakan sebagai parameter otomasi untuk meng-on/off-kan peralatan 

elektronik.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Jakarta dan waktu pelaksanaan selama 6 bulan 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

laboratorium. Dalam penelitian ini akan dirancang bangun sebuah rangkaian 

yang dapat mendeteksi keberadaan manusia, baik manusia itu bergerak 

maupun dalam keadaan diam dengan sensor utama menggunakan sensor pasif 

inframerah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai rangkaian cerdas yang 

digunakan sebagai parameter otomasi untuk meng-on/off-kan peralatan 

elektronik. Tahapan penelitian meliputi : 

1). Pra-penelitian 

Tahap ini menghimpun data dan informasi terkait sensor pendeteksi 

keberadaan manusia. 
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2). Pengujian Sensor  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian Sensor terhadap keberadaan 

manusia. Pengujian dilakukan sampai mendapatkan keluaran yang stabil 

dari sensor terhadap keberadaan manusia.  

3). Perancangan Rangkaian Penguat 

Tahap ini melakukan perancangan rangkaian penguat sehingga mampu 

membaca masukan dari sensor. Pengujian dilakukan secara simulasi 

menggunakan komputer hingga mendapatkan keluaran yang stabil dan 

konsisten. 

4). Pembangunan Rangkaian Cerdas 

Tahap ini melakukan pembangunan rangkaian berdasarkan rancangan 

rangkaian dan merakit rangkaian. Pengujian dilakukan sampai 

mendapatkan rangkaian yang sesuai dengan hasil perancangan.  

5). Kesimpulan 

Tahap ini menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan hasil uji coba 

rangkaian. Kesimpulan diharapkan dapat menghasilkan suatu Prototipe 

Rangkaian Cerdas yang mempu mendetksi keberadaan manusia baik 

dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. 
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Gambar 10. alur Penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Sistem 

 

 
 

Gambar 11. Diagram Blok Sistem  

 

Perancangan alat ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak untuk 

mikrokontroller. Gambar 11 menunjukkan diagram blok dari sistem yang 

dirancang. Sistem tersebut terdiri dari Modul sensor PIR, Mikrokontroler, 

rangkaian driver, dan relay. 

Prinsip kerja sistem, pertama-tama sensor PIR akan mendeteksi keberadaan 

manusia dan akan menghasilkan tegangan high jika terdeteksi ada manusia. 

Sinyal keluaran dari sensor akan ditapis dan disesuaikan untuk kebutuhan 

mirokontroller. Dalam mikrokontroller ini, algoritma perangkat lunak akan 

menyeleksi sinyal apakah sinyal yang diberikan oleh sensor adalah benar 

merupakan  objek manusia. Setelah didapatkan hasil yang pasti maka 

mikrokontroler akan mengeluarkan sinyal untuk relay apakah tetap on atau 

off. 

Secara keseluruhan bentuk rancangan sistem adalah sebagai berikut: 
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Gambar 12. Bentuk Fisik Modul PIR  

 

  

 

 

B. Pengujian 

1. Pengujian Sensor dan Rangkaian Pengauat 

 

Gambar 13. Rangkaian Sensor dan Penguat 
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Pengujian sensor PIR dan penguat bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja 

sensor terhadap jarak jangkauan maksimal yang dapat dideteksi. Diharapkan 

ketika ada objek manusia dideteksi sensor PIR, maka tegangan keluaran 

sensor menunjukkan 4,95 Volt. Atau dengan perkataan lain akan berlogika 1 

(tinggi). Pengujian dilakukan dengan menempatkan objek manusia pada jarak 

tertentu, dan secara bertahap jarak diperlebar dengan intervall jarak 30cm. 

Selain itu penempatan objek manusia dilakukan secara melingkar untuk 

mendapatkan juring daerah deteksi. Hasil pengujian sensor PIR dapat dilihat 

pada Tabel  berikut ini. 

Tabel 1. Pengujian Modul Sensor PIR 

Jarak 

(cm) 

Sudut 

(derajat) 

Tegangan 

(Volt) 

Keterangan 

30 60° 4,9 Akurat 

60 60° 4,9 Akurat 

90 60° 4,9 Akurat 

120 60° 4,9 Akurat 

150 60° 4,9 Akurat 

180 60° 4,9 Akurat 

210 60° 4,9 Akurat 

240 60° 4,9 Akurat 

270 60° 4,9 Akurat 

300 60° 4,9 Akurat 

330 60° 4,9 Akurat 

360 50° 4,0 Akurat 

390 50° 4,0 Akurat 

420 50° 4,0 Akurat 

450 50° 4,0 Akurat 

480 0° 0 Tidak Akurat 

510 0° 0 Tidak Akurat 

540 0° 0 Tidak Akurat 

570 0° 0 Tidak Akurat 

600 0° 0 Tidak Akurat 

 

2. Pengujian Rangkaian Cerdas 

Algoritma program untuk rangkaian mikrokontroller adalah seperti dibawah 

ini: 



 

 25 

 

Gambar 14. Flow Chart Program 

 

Sedangkan listing programnya adalah sebagai berikut: 

int ledPin = 11; 
int inputPin = 2; 
int pirState = LOW; 
int val = 0; 

  
void setup (){ 
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 
  pinMode(inputPin, INPUT); 
  pinMode(pinSpeaker, OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); 
} 
void loop(){ 
  val = digitalRead(inputPin); 
  if (val == HIGH){ 
   digitalWrite(ledPin, HIGH); 
   delay(150); 
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  if (pirState == LOW){ 
    Serial.println("Motion Detected!"); 
    pirState = HIGH; 
  } 
  }else{ 
    digitalWrite(ledPin, LOW); 
    delay(300); 
   if (pirState == HIGH){ 
    Serial.println ("Motion ended!"); 
    pirState = LOW; 
   } 
  } 

Pengujian dilakukan dengan memberikan sinyal tegangan antara 3-5V dengan 

interval 0,1V. Keluaran microcontroller diamati dengan menggunakan alat ukr 

dan LED indikator sebagai penanda apakah program pada microcontroller 

sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu pada rentang tegangan 4-5V 

menghasilkan logika HIGH dan dalam rentang selain di atas menghasilkan 

logika LOW. Hasil pengujian seperti terlihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2 Pengujian Rangkaian Cerdas 

 

No 
Masukan 

(Volt) 

Keluaran 

(Volt) 

Logika 

 

1 5 5 HIGH 

2 4,9 5 HIGH 

3 4,8 5 HIGH 

4 4,7 5 HIGH 

5 4,6 5 HIGH 

6 4,5 5 HIGH 

7 4,4 5 HIGH 

8 4,3 5 HIGH 

9 4,2 5 HIGH 

10 4,1 5 HIGH 

11 4,0 5 HIGH 

12 3,9 0 LOW 

13 3,8 0 LOW 

14 3,7 0 LOW 

15 3,6 0 LOW 

16 3,5 0 LOW 

17 3,4 0 LOW 

18 3,3 0 LOW 

19 3,2 0 LOW 

20 3,1 0 LOW 

21 3,0 0 LOW 
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C. Analisis 

Dalam pengujian modul sensor PIR didapatkan bahwa sensor mampu 

mendeteksi keberadaan manusia dengan rentang jarak sampai 4,5 meter dari 

sensor dan dengan juring seluas sudut 60o pada jarak 0-3 meter dan 50o pada 

jarak 4,5 meter. 

Berdasarkan pengujian mikrokontroler mampu menyeleksi sinyal dari Modul 

Sensor PIR dengan melakukan proses manipulasi operasi sehingga didapat 

output yang di kehendaki. Sistem ini berjalan sesuai dengan yang dikehendaki 

yaitu mampu menyalakan dan mematikan relay secara otomatis berdasarkan 

keberadaan objek manusia.  

 

 
 

(a)     (b) 

 

a. Sensor Ketika mendeteksi Objek (tangan)  

b. Sensor tidak mendeteksi objek 

 

Gambar 15. Pengujian Sistem 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

1) Modul sensor PIR mampu mendeteksi keberadaan manusia dengan rentang jarak 

sampai 4,5 meter dari sensor dan dengan juring seluas sudut 60o pada jarak 0-3 

meter dan 50o pada jarak 4,5 meter. 

2) Mikrokontroler mampu menyeleksi sinyal dari Modul Sensor PIR dengan output 

sesuai dengan yang dikehendaki.  

3) Sistem mampu menyalakan dan mematikan relay secara otomatis berdasarkan 

keberadaan objek manusia. 
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