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ABSTRAK 

Teknologi sistem kendali secara otomatis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

belakangan ini berkembang dengan pesat.  Kemajuan tersebut dapat menghasilkan inovasi-

inovasi baru yang berkembang menuju lebih baik. Inovasi yang dapat dikembangkan salah 

satunya adalah alat pembuka tirai otomatis. Alat ini disusun menggunakan mikrokontroler 

serta menggunakan sensor cahaya yang berfungsi untuk membaca intensitas cahaya. Serta 

menggunakan motor sebagai pengerak dalam menarik tirai.  

 

Kata kunci: Mikrokontroler, sensor cahaya, tirai 

 

1. PENDAHULUAN 

Tirai merupakan potongan kain yang berfungsi sebagai pelindung debu, hawa panas 

disaat musim kemarau serta mengurangi cahaya yang masuk melalui jendela. Selain 

digunakan di rumah, tirai juga digunakan di panggung sebagai pembatas visual, dimana para 

aktor mempersiapkan persiapan akhir untuk suatu pertunjukan. Tirai selama ini dibuka dan 

ditutup secara manual oleh tenaga manusia menggunakan tali atau pun mengunakan tangan.  

Serta kadang kala sering lupa untuk menutup tirai pada malam hari karena berpergian hingga 

malam. 

Teknologi sistem kendali secara otomatis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

belakangan ini berkembang dengan pesat. Dengan adanya kemajuan tersebut dapat 

menghasilkan inovasi- inovasi baru yang berkembang menuju lebih baik. Inovasi yang dapat 

dikembangkan salah satunya adalah alat pembuka tirai otomatis. Alat ini disusun 

menggunakan mikrokontroler untuk membandingkan intensitas cahaya serta menggunakan 

sensor cahaya yang berfungsi untuk membaca intensitas cahaya yang ada pada luar maupun 

di dalam ruangan. Serta menggunakan motor sebagai pengerak untuk  menarik tirai serta limit 

switch sebagai batas tirai berhenti. 
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Motor yang digunakan adalah motor servo. Menurut Thomas Braunl motor servo 

adalah “DC motor with encapsulated electronics for PW control and is mainly used for 

hobbyist purposes, as in model airplanes, cars, or ships”.  

Motor ini mengunakan PW sebagai input sinyal yang di pakai untuk mengatur posisi 

dari putaran motor tersebut. Pemilihan sensor yang tepat juga diperlukan dalam membuat 

sebuah aplikasi, seperti yang dikutip dari buku Embedded Robotics karangan Thomas Braunl 

yaitu “What is important is to find the right sensor for a particular application.  This involves 

the right measurement technique, the right size and weight, the 

right operating temperature range and power consumption, and of course the right price 

range.” 

 

2. DESKRIPSI KONSEP ALAT PEMBUKA TIRAI OTOMATIS 

Konsep dari alat pembuka tirai otomatis ini adalah menggunakan dua buah sensor 

cahaya yang diletakkan di luar ruangan atau rumah yang berguna untuk membaca intensitas 

cahaya yang berada di luar ruangan  serta di dalam ruangan atau rumah untuk membaca 

intensitas cahaya yang berada di dalam ruangan. Intensitas cahaya yang diterima oleh sensor 

yang berada diluar ruangan dirubah menajadi tegangan listrik yang mampu di baca oleh 

mikrokontroler begitu pula sensor yang berada di dalam ruangan membaca intensitas ca haya 

yang ada.  Mikrokontroler membandingkan intensitas cahaya yang di terima melalui sensor 

yang berada dan yang berada di dalam ruangan dan kemudian dibandingkan. Kondisi 

intensitas cahaya ketika cuaca sedang dalam kondisi panas berbeda dengan intensitas cahaya 

ketika cuaca dalam keadaan mendung atau berawan, serta intensitas cahaya pada malam hari 

pun berbeda.   

Jika kondisi cahaya pada siang hari sedang panas intensitas cahaya yang di terima 

oleh sensor akan lebih tinggi daripada intensitas cahaya yang berada di dalam ruangan maka 

tirai akan menutup separuh sehingga panas yang diterima tidak tinggi. Sedangkan pada saat 

cuaca mendung intensitas cahaya yang diterima oleh sensor tidak terlalu tinggi atau lebih 

kecil dari intensitas cahaya yang berada di dalam ruangan makan tirai tidak akan menutup. 

Sedangkan pada saat malam intensitas cahaya yang diterima oleh sensor yang berada di luar 

ruangan akan lebih kecil di banding intensitas cahaya yang diterima oleh sensor yang berada 

di dalam ruangan. Pada kondisi ini tirai akan menutup seluruhnya. Begitu pula saat kondisi 

intensitas cahaya yang berada di dalam ruangan menjadi kecil atau kondisi dimana lampu 
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pada ruangan dimatikan. Perancangan ini menggunakan sebuah mikrokontroler, sensor 

cahaya dan dua buah motor sebagai pengerak tirai. 

Berikut adalah gambar dari rangkaian perangkat keras yang digunakan. Base pada 

transistor dihubungkan ke mikrokontroler sebagai masukkan untuk perbandingan dari 

intensitas cahaya yang di terima oleh sensor cahaya. Mikrokontroler membandingkan hasil 

yang diterima dari sensor dan hasil dari perbandingan tersebut di pakai untuk menentukan 

motor mana yang bergerak.  

 
Gambar 1 

Rangkaian perangkat keras yang digunakan 

 
3. REALISASI RANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

Rancangan perangkat lunak pada penelitian ini di bagi menjadi tiga bagian. Pada 

bagian pertama yang dilakukan  adalah pemograman untuk menggerakan servo motor, yang 

kedua adalah pemrograman sensor agar dapat membaca nilai input. Dan yang ketiga adalah 

pemrograman pada motor agar berhenti ketika tirai sudah cukup terbuka ataupun tertutup.  

Tahapan dalam pemrograman motor servo dibagi menjadi beberapa langkah:  

1. Pendekralasian pin 

2. Pemberian nilai tegangan pada pin 

3. Pemberitahuan status tentang keadaan dari sensor 

4. Pemberitahuan jika tirai sudah tertutup atau terbuka dengan sempurna dengan 

memberhentikan motor. 

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pemrograman nilai sensor yang dibagi menjadi 

beberapa langkah yaitu: 

1. Pendekralasian pin 
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2. Pemberian nilai tegangan pada pin sensor  

3. Pembacaan nilai sensor 

4. Jika sensor dalam mendeteksi tidak ada cahaya masuk tapi sensor luar mendeteksi 

adanya cahaya yang masuk maka tirai akan terbuka 

5. Jika sensor dalam mendeteksi adanya cahaya masuk tetapi sensor luar tidak mendeteksi 

adanya cahaya yang masuk maka tirai akan tertutup 

6. Jika sensor dalam mendeteksi tidak ada cahaya masuk dan sensor luar tidak mendeteksi 

adanya cahaya yang masuk maka tirai akan tertutup  

7. Jika sensor dalam mendeteksi adanya cahaya  masuk dan sensor luar mendeteksi adanya 

cahaya yang masuk maka tirai akan tertutup. 

Tahapan selanjutnya ada tahapan kombinasi dari pembacaan nilai sensor dan gerak 

motor. Nilai cahaya yang masuk maka motor akan berputar sesuai dengan perintah yang 

diterima. Oleh karena itu sangat penting dilakukan percobaan untuk mengetahui nilai 

intensitas cahaya yang masuk, penempatan sensor pun sangat berpengaruh pada nilai 

intensitas yang diterima. Selain itu penempatan magnet pada tirai pun berpengaruh  untuk 

membuka atau menutup secara sempurna. Berikut adalah diagram alir dari tahapan 

pemrograman pada mikrokontroler. 

 
Gambar 2 

Diagram alir Tirai otomatis 
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4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil realisasi dan pengujian Perancangan 

Pembuka Tirai otomatis adalah sebagai berikut:  

1. Penempatan sensor dan magnet pada tirai menjadi kunci utama dalam penentuan arah 

datangnya cahaya dan pemberhenti tirai agar dapat membuka dan menutup secara 

sempurna 

2. Kecepatan motor sangat berpengaruh terhadap tirai yang akan di buka maupun di tutup  

3. Tirai akan terbuka jika kondisi di dalam tidak ada cahaya dan di luar  ada cahaya, atau 

jika kondisi di dalam dan di luar ruangan ada cahaya, sebaliknya tirai akan tertutup jika 

kondisi di dalam ada cahaya dan di luar tidak ada cahaya atau jika di dalam dan di luar 

ruangan tidak ada cahaya. 
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