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AN227 – Smart Home

Oleh: Tim IE 

Aplikasi  Bluetooth  banyak sekali  digunakan pada perangkat elektronika seperti  smartphone,  headphone dan

game console. Salah satu aplikasi Bluetooth yang dapat digunakan adalah penggunaannya pada Arduino dengan
Android.  Untuk  merancang aplikasi  ini  dibutuhkan beberapa perangkat  lain.  Perangkat  yang digunakan untuk
aplikasi Smart Home sebagai berikut:

 1x DT-I/O Quad Relay Board.
 1x ISD1700 Series Starter Kit.
 1x EMS Blue Shield.
 1x Arduino Uno.
 1x Tablet berbasis Android.
 Peralatan listrik.
 1x Speaker.

Smart Home merupakan salah satu aplikasi penggunaan Bluetooth pada Arduino. Agar Arduino dapat melakukan
komunikasi  Bluetooth dengan Android maka dibutuhkan modul  EMS Blue Shield. Perintah yang diberikan oleh
Android akan dieksekusi oleh Arduino untuk menyalakan dan mematikan peralatan listrik seperti lampu, televisi,
pintu, maupun  rice cooker. Eksekusi terhadap peralatan tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh Arduino
melainkan melalui perantara modul DT-I/O Quad Relay Board. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan pesan suara
apabila pengguna berhasil  mengakses aplikasi Smart Home. Pesan suara tersebut dikendalikan menggunakan
modul ISD1700 Series Starter Kit yang terhubung dengan Speaker.

Adapun blok diagram dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Blok Diagram AN227
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Hubungan antara Arduino Uno dengan EMS Blue Shield, DT-I/O Quad Relay Board, dan ISD1700 Starter Kit

adalah sebagai berikut:

Arduino Uno EMS Blue Shield DT-I/O Quad Relay Board ISD1700 Series Starter Kit

GND (POWER) GND (J2 POWER) PIN 1 (J1 GND) PIN 1 (J2 GND)

3.3V (POWER) 3.3V (J2 POWER) - -

VCC (POWER) VCC (J2 POWER) - PIN 2 (J2 VIN)

PIN 0 (DIGITAL) PIN 0 (J3) - -

PIN 1 (DIGITAL) PIN 1 (J3) - -

PIN 2 (DIGITAL) - IN1 (J1) -

PIN 3 (DIGITAL) - IN2 (J1) -

PIN 4 (DIGITAL) - IN3 (J1) -

PIN 5 (DIGITAL) - IN4 (J1) -

PIN 8 (DIGITAL) - - PIN 7 (J1 PLAY)

PIN 9 (DIGITAL) PIN 9 (J1 IOH) - -

PIN 10 (DIGITAL) - - PIN 6 (J1 REC)

PIN 11 (DIGITAL) - - PIN 5 (J1 ERASE)

PIN 12 (DIGITAL) - - PIN 4 (J1 FWD)

PIN 13 (DIGITAL) - - PIN 3 (J1 RESET)

PIN A2 (ANALOG) PIN A2 (J4) - -

PIN A3 (ANALOG) PIN A3 (J4) - -

Tabel 1
Hubungan Arduino Uno dengan EMS Blue Shield, DT-I/O Quad Relay Board, dan ISD1700 Series Starter Kit

 Gambar 2
Ilustrasi Koneksi antar Modul pada Aplikasi Smart Home
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Apabila semua koneksi sudah benar, maka pastikan masing-masing Arduino Uno dan DT-I/O Quad Relay Board
mendapatkan catu daya. Apabila Arduino Uno telah mendapatkan catu daya dengan benar maka LED power pada
Arduino  Uno  akan  menyala.  Besar  tegangan  yang diberikan  yang  diberikan  pada DT-I/O  Quad  Relay  Board
bergantung pada jenis modulnya. Untuk mengetahui besar tegangan DT-I/O Quad Relay Board dapat dilihat pada
manual dari DT-I/O Quad Relay Board. Pin untuk catu daya DT-I/O Quad Relay Board yang digunakan adalah pin
J5 atau pin J6 (untuk keterangan pin dapat pula dilihat pada manual DT-I/O Quad Relay Board).

Apabila  semua  catu  daya  telah  diberikan  maka  hubungkan  kabel  USB  dari  PC  ke  Arduino  Uno.  Buka  file
“TesBlueUnoAndroid.ino”  pada  folder  “TesBlueUnoAndroid”  dengan  Arduino  IDE.  Lakukan  upload  sketch ke
Arduino Uno dan tunggu beberapa saat. Apabila instalasi sudah benar maka PC akan mengenali Arduino Uno dan
proses upload akan terjadi secara otomatis.

Gandakan  file  “SmartHome.apk”  pada  folder “SmartHome\bin\”  ke  divais  Android. Lakukan  instalasi  pada
smartphone/tablet berbasis android versi 4.0.3 atau versi ke atas. Tunggu proses instalasi  hingga selesai. Apabila
proses instalasi telah selesai maka nyalakan Bluetooth pada smartphone/tablet untuk menjalankan aplikasi Smart
Home. Aplikasi ini dibuat menggunakan Eclipse dan telah diuji menggunakan tablet 7 inci dengan resolusi 1024 x
600.

Berikut ini adalah layout yang terdapat pada aplikasi Smart Home:
1. Halaman awal pada aplikasi Smart Home menyediakan fitur untuk memasukkan username dan password

sehingga pengguna dapat masuk ke halaman utama. Pada halaman ini disediakan tombol  Login yang
digunakan  untuk  masuk  ke  halaman  utama  apabila  username maupun  password yang  digunakan
pengguna  benar.  Adapun  username  yang  disediakan  pada  aplikasi  ini  adalah  “Calvin”,  “Danny”  dan
“Robert”. Selain dari nama-nama tersebut, maka akses ke halaman utama akan ditolak. Untuk password
setiap username adalah “bluetooth”. Apabila pengguna mengetikkan username “Calvin' maka sistem yang
berasal  dari  Arduino  Uno  akan  memberikan  suara  “Selamat  datang  Calvin”.  Demikian  juga  untuk
username  “Danny” dan “Robert” akan memberikan suara “Selamat datang Danny” dan “Selamat datang
Robert”. Halaman awal dapat dilihat pada Gambar 3.

 
Gambar 3

Halaman Awal pada Aplikasi Smart Home
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2. Halaman utama pada aplikasi Smart Home terdiri dari 5 tombol. 4 tombol untuk mengendalikan perangkat
rumah dan 1 tombol untuk kembali ke halaman awal. Untuk memulai aplikasi ini, usahakan sistem pada
Arduino Uno dan DT-I/O Quad Relay Board telah menerima catu daya dengan baik. Apabila tombol DOOR
ditekan maka animasi pintu akan terbuka atau tertutup. Apabila tombol LAMP ditekan maka animasi lampu
akan menyala atau mati. Apabila tombol TELEVISION ditekan maka animasi televisi akan nyala atau mati.
Demikian juga untuk tombol  RICE COOKER, animasi  rice cooker akan nyala atau mati. Halaman utama
aplikasi Smart Home dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4
Halaman Utama pada Aplikasi Smart Home dengan Hasil Animasinya

Keempat peralatan ini hanyalah contoh saja. Aplikasi ini dapat saja digunakan untuk mengendalikan peralatan
listrik yang lain yang bisa dinyalakan/dimatikan menggunakan relay.

Page 4 of 11 Application Note AN227



Flowchart dari aplikasi Smart Home pada Android adalah sebagai berikut:

Gambar 5
Flowchart pada Layout activity_smart_home
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Gambar 6
Flowchart pada Layout application_home
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Cara kerja dari sistem Smart Home sebagai berikut:

Fungsi Login pada layout activity_smart_home:
1. Setelah tombol Login ditekan maka program akan mendeteksi username dan password yang digunakan.
2. Jika username yang digunakan adalah Calvin maka akan muncul tulisan “Welcome Calvin”. Demikian juga

untuk username lainnya. 
3. Penekanan tombol Login juga akan menambah nilai variabel goAnotherPage yang digunakan untuk pindah

ke tampilan berikutnya.
4. Pada saat pemindahan tampilan, data dari username akan disimpan ke dalam variabel id.

Fungsi onCreate pada layout application_home:
1. Mengambil data dari id yang berisi data username.
2. Menghubungkan perangkat Arduino Uno dengan Android menggunakan Bluetooth.
3. Memeriksa varibel x apakah bernilai 1. Pengecekan variabel x dilakukan agar pengiriman data tidak terjadi

berulang kali. 
4. Apabila username berisi Calvin maka Android akan mengirimkan data 'b'. Jika Danny maka Android akan

mengirimkan data 'a'. Jika Robert maka Android akan mengirimkan data 'c'.

Fungsi bluetoothLogin pada layout application_home:
1. Melakukan pengecekan Bluetooth adapter apakah Bluetooth dalam kondisi nyala atau tidak nyala.
2. Jika Bluetooth dalam kondisi nyala maka Android akan mencari perangkat Bluetooth yang memiliki nama

Serial Adaptor. Jika Bluetooth dalam kondisi tidak nyala maka Android akan menyalakan Bluetooth terlebih
dahulu. Perlu diketahui, penggunaan sistem ini bisa dilakukan apabila antara perangkat Android dengan
perangkat Serial Adaptor telah terjadi pair. Jika belum terjadi pair maka pengguna dapat melakukan pair
terlebih dahulu melalui pengaturan Bluetooth yang telah disediakan oleh Android.

3. Jika  perangkat  Android  telah  menemukan  Serial  Adaptor  maka  Perangkat  Android  akan  melakukan
koneksi dengan Serial Adaptor.

Fungsi Touch pada layout application_home:
1. Mengirim data berupa data 'd' jika Touch1 ditekan, data 'e' jika Touch2 ditekan, data 'f' jika Touch3 ditekan,

dan data 'g' jika Touch4 ditekan.
2. Penekanan tombol Touch akan menaikkan nilai dari variabel key.
3. Variabel key digunakan untuk menentukan animasi pada Smart  Home. Apabila variabel key bernilai  2

maka  nilai  variabel  key  akan  diulang  menjadi  0.  Jika  variabel  key  bernilai  1  maka  animasi  akan
menunjukan  peralatan  listrik  menyala.  Jika  variabel  key  bernilai  0  maka  animasi  akan  menunjukan
peralatan listrik mati.

Fungsi Close pada layout application_home:
1. Mematikan semua peralatan listrik yang dalam kondisi menyala. Animasi pada Smart Home akan diulang

dalam kondisi tidak menyala.
2. Mematikan koneksi Bluetooth.
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Flowchart dari sistem Arduino Uno pada program “TesBlueUnoAndroid.ino” adalah sebagai berikut:

Gambar 7
Flowchart TesBlueUnoAndroid.ino

Penjelasan untuk alur program AN227 sebagai berikut:

1. Lakukan deklarasi variabel seperti perintah berikut.
#define on  1
#define off 0

int relay1=off, relay2=off, relay3=off, relay4=off;
unsigned char actVoice=0, data;

2. Inisialisasi pin dilakukan agar komunikasi antara modul dapat dilakukan. Berikut ini adalah inisialisasi yang
dilakukan pada Arduino Uno untuk DT-I/O Quad Relay Board .
void setup(void)
{
  // Inisialisasi pin DT-I/O Relay board
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, LOW);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3, LOW);
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(4, LOW);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(5, LOW);
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3. Inisialisasi pin untuk komunikasi terhadap ISD1700 Series Starter Kit.
// inisialisasi pin ISD1700

  pinMode(8, OUTPUT);     // pin play
  digitalWrite(8, HIGH);
  pinMode(10, OUTPUT);     // pin rec
  digitalWrite(10, HIGH);
  pinMode(11, OUTPUT);     // pin erase
  digitalWrite(11, HIGH);
  pinMode(12, OUTPUT);     // pin fwd
  digitalWrite(12, HIGH);
  pinMode(13, OUTPUT);     // pin reset
  digitalWrite(13, HIGH);

4. Inisialisasi pin 9, A2, A3 Arduino Uno dan komunikasi serial untuk koneksi dengan EMS Blue Shield.
   // inisialisasi pin ems blue shield
  pinMode(9, OUTPUT);
  digitalWrite(9, LOW); //reset, active high
  pinMode(A2, INPUT); //Ino 41; Leo 20
  digitalWrite(A2, HIGH); //rtsin to BT
  pinMode(A3, OUTPUT); //Ino 42; Leo 21
  digitalWrite(A3, LOW); //ctsout from BT
  Serial.begin(19200); 
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(9, LOW);

5. Data dari komunikasi Bluetooth antara EMS Blue Shield dengan Android akan diolah oleh Arduino Uno.
Apabila  Arduino Uno menerima data 'a'  maka Arduino  Uno akan  melakukan  reset terhadap ISD1700
Series Starter Kit. Apabila Arduino Uno menerima data 'b' maka Arduino Uno akan melakukan reset dan
forward sekali terhadap ISD1700 Series Starter Kit. Apabila Arduino Uno menerima data 'c' maka Arduino
Uno akan melakukan reset dan forward dua kali terhadap ISD1700 Series Starter Kit. Apabila Arduino Uno
menerima data 'd', 'e', 'f', dan 'g' maka Arduino Uno akan menggerakan relay pada DT-I/O Quad Relay
Board. Berikut adalah program dari Arduino Uno.
void loop(void)
{
  while(Serial.available())
  {
    data = Serial.read();
    
    if(data == 'a') 
    {
      digitalWrite(13, LOW); //reset
      delay(50);
      digitalWrite(13, HIGH);  
      
      actVoice++;
    }
    else if(data == 'b') 
    {
      digitalWrite(13, LOW); //reset
      delay(50);
      digitalWrite(13, HIGH);
       
      digitalWrite(12, LOW); //forward
      delay(50);
      digitalWrite(12, HIGH);
      delay(1500); 
      
      actVoice++;
    }
    else if(data == 'c') 
    {
      digitalWrite(13, LOW); //reset
      delay(50);
      digitalWrite(13, HIGH);
        
      digitalWrite(12, LOW); //forward
      delay(50);
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      digitalWrite(12, HIGH);
      delay(1500);
      digitalWrite(12, LOW); //forward
      delay(50);
      digitalWrite(12, HIGH);
      delay(500);
      
      actVoice++;
    }
    else if(data == 'd') relay1++;
    else if(data == 'e') relay2++;
    else if(data == 'f') relay3++;
    else if(data == 'g') relay4++;
  } 

6. Lakukan perintah eksekusi relay berdasarkan variabel relay1, relay2, relay3, dan relay4.
void controlRelay()
{
  if(relay1 == on) 
  {
    digitalWrite(2, HIGH);
  }
  else 
  {
    digitalWrite(2, LOW);
    relay1=off;
  }
  
  if(relay2 == on) 
  {
    digitalWrite(3, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(3, LOW);
    relay2=off;
  }
  
  if(relay3 == on) digitalWrite(4, HIGH);
  else 
  {
    digitalWrite(4, LOW);
    relay3=off;
  }
  
  if(relay4 == on) digitalWrite(5, HIGH);
  else 
  {
    digitalWrite(5, LOW);
    relay4=off;
  } 
}

7. Lakukan perintah eksekusi suara berdasarkan variabel actVoice. 
if(actVoice > 0)
  {
    digitalWrite(8, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(8, HIGH);
      
    actVoice=0;
  }

Listing program aplikasi ini (Arduino dan Android) terdapat pada AN227.ZIP

Selamat berinovasi!
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All trademarks, company names, product names and trade names are the property of their respective owners.
All softwares are copyright by their respective creators and/or software publishers.
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