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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan membuat Prototype perancangan sistem kendali perangkat elektronik berbasis 

mikrokontroler menggunakan arduino uno yang dapat membantu pegawai kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banjar dalam memonitoring, mematikan atau menghidupkan perangkat elektronik di setiap ruangan dengan 

memanfaatkan Pemprograman Delphi dan bot telegram sebagai intefacenya.Metode penggunaan sistem kendali 

perangkat elektronik menggunakan interface Delphi, dengan mengaktifkan sistem kendali melalui setting port 

pada menu aplikasi, kemudian melakukan kontrol kendali seperti menyalakan atau mematikan lampu dan kipas. 

Metode penggunaan sistem kendali perangkat elektronik menggunakan Bot telegram menggunakan modul Wifi 

Esp8266 dengan mengaktifkan hostpot pada Smartphone dan mengirimkan perintah berupa kata kunci sebagai 

komunikasi kontrol kendali.Dari hasil pengujian terhadap sistem kendali perangkat elektronika ini mampu 

memberikan kontrol kendali pada lampu dan kipas melalui pemprograman aplikasi delphi dan bot telegram, serta 

dapat memberikan informasi monitoring pada aktifitas kerja alat pada halaman web.Disarankan untuk 

mengembangkan interface kendali perangkat elektronik ke pemrogaman android atau Menambahkan daya 

cadangan, untuk perintah kontrol kendali input data interface Delphi atau bot telegram yang dapat 

diimplementasikan ke alat. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to make a prototype design of a microcontroller-based electronic device control system using 

Arduino Uno which can help the staff of the Banjar Regency Regional Secretariat office in monitoring, turning 

off or turning on electronic devices in each room by utilizing Delphi programming and telegram bot as the 

interface.The method of using an electronic device control system uses the Delphi interface, by activating the 

control system through the port settings on the application menu, then carrying out control controls such as 

turning on or off lights and fans. The method of using an electronic device control system uses a telegram bot 

using the Esp8266 Wifi module by activating the hostpot on the Smartphone and sending commands in the form 

of keywords as control control communication.From the test results of the electronic device control system, it is 

able to provide control control on lights and fans through Delphi application programming and telegram bots, 

and can provide monitoring information on tool work activities on web pages.It is recommended to develop an 

electronic device control interface to android programming or to add backup power, for Delphi interface data 

input control commands or telegram bots that can be implemented into the device. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar merupakan 

unsur staf Pemerintahan Kabupaten yang dipimpin 

oleh seorang Sekretariat Daerah yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

ekretariat Daerah Kabupaten Banjar mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 

organisasi, dan tata laksana daerah, serta 

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh 

perangkat daerah. 

Permasalahan yang terdapat dalam pengendalian 

perangkat elektronik yaitu pegawai harus 

menghidupkan dan mematikan secara langsung 

perangkat elektronik yang terhubung ke listrik. 

Terkadang saat melakukan pengecekan oleh salah 

satu pegawai kantor pada saat jam pulang di masing-

masing ruangan masih ada beberapa perangkat 

elektronik yang dijumpai masih hidup ketika tidak 

digunakan lagi, hal ini dapat disebabkan oleh 

kelalaian pegawai untuk mematikan perangkat 

elektronik tersebut setelah selesai digunakan. Jika 

jumlah perangkat elektronik yang terhubung ke 

listrik berada di dalam suatu ruangan cukup banyak, 

akan sangat tidak efektif untuk mematikan dan 

menghidupkan perangkat elektronik tersebut secara 

manual di setiap ruangan. Penggunaan energi listrik 

dari perangkat elektronik tersebut dapat 

menyebabkan pemborosan terhadap penggunaan 

energi listrik pada kantor Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjar. 

Maka dari permasalahan tersebut dapat diusulkan 

sebuah sistem yang mampu melakukan 

pengendalian untuk mematikan dan menghidupkan 

perangkat elektronik yang berada pada satu lokasi 

dan memanfaatkan perangkat seperti laptop atau 

smartphone yang diharapkan pegawai tidak perlu 

lagi bersusah payah untuk mengecek dan mematikan 

serta menghidupkan alat lektronik tersebut. Sistem 

ini nantinya akan menggunakan perangkat keras 

mikrokontroler Arduino uno sebagai pusat kendali 

utama sistem dan untuk mengakses perangkat 

elektronik tersebut menggunakan interface delphi 

yang dapat memonitoring, dan melakukan perintah 

mematikan, menghidupkan perangkat elektronik 

disetiap ruangan kantor Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjar. 

“Perancangan Sistem Kendali Otomatis Pada Smart 

Home Menggunakan Modul Arduino Uno” 

menjelaskan rancangan suatu model sistem Smart 

Home yang bekerja secara otomatis dengan 

menggunakan modul Arduino Uno sebagai pusat 

pengendali. Parameter yang akan dikendalikan 

berupa suhu, pencahayaan dan alat pengusir 

nyamuk, dengan pokok permasalahan mematikan 

dan menghidupkan parameter tersebut masih 

manual dan diperlukan sistem yang dapat bekerja 

secara otomatis ketika terdeteksi adanya seseorang 

yang masuk ke dalam rumah dengan mengaktifkan 

fungsi-fungsi sistem tersebut. 

Berdasarkan uraian parafgraf diatas, maka skripsi ini 

berjudul “PERANCANGAN SISTEM KENDALI 

PERANGKAT ELEKTRONIK PADA 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

BANJAR MENGGUNAKAN DELPHI BERBASIS 

ARDUINO UNO”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Analisis Sistem Yang Berjalan 

 

Proses sistem berjalan saat ini masih mengunakan 

cara manual dikarenakan salah satu pegawai kantor 

masih melakukan pengecekan peralatan eletronik 

yang terhubung ke listrik pada setiap ruangan kantor  

yang telah digunakan oleh pegawai-pegawai kantor 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar saat jam kerja 

telah usai, seperti menyalakan lampu dimalam hari 

dan mematikan peralatan elektronik seperti kipas 

angin jika masih ada yang menyala, sehingga hal ini 

kurang efesien  dan berakibat dalam pemborosan 

dalam penggunaan daya listrik. 

Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat 

mengendalikan peralatan elektronik secara otomatis 

dan dibutuhkan suatu sistem software yang saling 

terintegrasi dengan baik. Agar pengendalian 

peralatan elektronik yang terhubung ke listrik 

mendapatkan hasil yang diinginkan. diharapkan alat 

kendali perangkat  ini mampu menjadi solusi dalam 

meminimalisir adanya pemborosan dalam 

pemakaian listrik yang terjadi. 

 

2. Analisis Kebutuhan Alat 

 

Setelah menganalisa dan mengevaluasi sistem yang 

sedang berjalan, maka 

sebagai tindak lanjut bagi penyelesaian masalah 

tersebut dapat dibuat dengan memakai arduino uno, 

sistem yang mampu mengendalikan peralatan 

elektronik secara otomatis untuk membantu dalam 

proses kerja pegawai kantor. Hal ini akan 

memudahkan pegawai kantor dalam menyalakan 

dan mematikan peralatan elektronik contohnya 

seperti lampu dan kipas angin di kantor Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banjar. Sistem ini menggunakan 

interface Delphi dan memanfaatkan penghubung 

internet berupa Telegram pada Smartphone untuk 

penggendalian alat. Serta menghasilkan report 

aktifasi perangkat elektronik secara realtime di 

setiap ruangan pada kantor Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjar. 

 

 

 

 

 

 



3. Rancangan Model Alat/ Perangkat Keras 

 

Flowchart Model Alat 

Flowchart Program Alat diatas maka dapat diketahui 

prinsip kerja yang dimulai dari membuka aplikasi 

Delphi. 

 

Flowchart Aplikasi Web 

Flowchar aplikasi monitoring aktifitas alat diatas 

maka dapat diketahui prinsip kerja yang dimulai dari 

membuka aplikasi monitoring pada Web. 

 

Flowchart Telegram 

Flowchart Program Alat pada Telegram diatas maka 

dapat diketahui prinsip kerja yang dimulai dari 

menyalakan hostpot pribadi pada smartphone. 

 

4. Rancangan Perangkat Lunak 

 

1. Arduino IDE 

Perancangan perangkat lunak meliputi penulisan 

kode program yang akan di upload pada board 

Arduino UNO dengan menggunakan Software 

Arduino IDE, dimana perintah-perintah program 

tersebut akan dieksekusi oleh hardware. 

 

 
 

2. Delphi  

Perangcangan perangkat lunak delphi berfungsi 

sebagai pemberi perintah serta dapat memonitoring 

keadaan menyala dan matinya perangkat elektronik 

. Di simulasikan dalam 1 gedung 2 tingkat yang 

memiliki 6 ruang pada saat pemberian perintah 

menyalakan dan mematikan lampu atau kipas angin. 

 
 

3.Telegram 

Perangcangan perangkat lunak Telegram yang 

berfungsi sebagai pemberi perintah keadaan 

menyala dan mematikan perangkat elektronik, 

Perangcangan perangkat lunak Telegram ini telal 

disetting pada code Arduino IDE menggunakan 

alamat password hostpot pribadi yang terdapat pasa 

smartphone dengan menggunakan komponen alat 

modul Esp8266. 

 

 
 

5. Rancangan Basis Data 

 

Dalam pembuatan sistem kendali perangkat 

elektronik Menggunakan Arduino Uno 

membutuhkan sebuah database untuk penyimpan 

hasil aktifasi alat. Dalam pembuatan database pada 

sistem ini menggunakan MySQL degan aplikasi 

XAMPP. 

 

6. Rancangan Antarmuka Masukan Sistem 

 

1. Rancangan Interface Delphi 

Rancangan Interface Delphi merupakan rancangan 

tampilan awal sistem kendali perangkat elektronik. 

 

 
 

2. Rancangan Setting kendali pada Delphi 

Rancangan Setting kendali perangkat elektronik 

berfungsi mengaktifkan kendali dengan memilih 

Port Com3 sebagai penghubung alat dan memilih 

baud rate 38400, dan untuk data bits, stop bits, parity 

serta flow control merupakan default sistem atau 

bawaan dari sistem  yang ada pada aplikasi interface 

Delphi. 

 

 
 

 

 



3. Rancangan Komunikasi Telegram 

Rancangan komunikasi telegram berfungsi untuk 

melakukan perintah kendali alat dengan cara 

mengirim pesan berupa kata kunci, yang dapat 

mengendalikan perangkat elektronik  seperti 

menyalakan dan mematikan lampu atau kipas. 

 

 
 

4. Rancangan Halaman Login Monitoring Kendali 

Perangkat Elektronik 

Rancangan halaman login terdiri dari Username dan 

Password yang berfungsi untuk mengakses menu-

menu selanjutnya. 

 

 
 

5. Rancangan Halaman Dashboard 

Rancangan halaman dashboard merupakan halaman 

pertama yang muncul setelah login yang berisikan 

selamat datang untuk pengguna. 

 

 
 

 

 

6. Rancangan Halaman Kondisi  

Rancangan halaman kondisi merupakan halaman 

yang menampilkan aktifitas kerja perangkat 

elektronik berupa lampu dan kipas berdasarkan 

tanggal, waktu pada simulasi gedung 2 lantai yang 

memiliki 6 ruang. 

 

 
 

7. Rancangan Halaman Report 

Rancangan Halaman Repot merupakan halaman 

yang menampilkan hasil aktifitas kerja kedali 

perangkat elektronik di setiap ruangan pada gedung 

2 lantai,  Di halaman ini terdapat pemilihan report 

yang ingin diprint sesuai dengan tanggal aktifitas 

alat. 

 

 
 

7. Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

Rancangan Laporan hasil aktifitas alat halaman ini 

menampilkan data berdasarkan tanggal, waktu dan 

kondisi aktifitas perangkat elektronik berupa tabel 

dalam bentuk pdf. 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Pengujian Alat 

 

1. Requiremen Inisialisasi 

 

Skenario Uji : Alat di hubungkan ke Laptop 

menggunakan Usb Downloader dan Alat dicolokkan 

pada adaptor 

Hasil Diharapakan : Arduino Uno Menyala, dan 

Module Wifi Esp Aktif 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

2. Requiremen Perangkat Elektronik seperti 

kipas /lampu di kendalikan 

 

Skenario Uji : Warna symbol pada interface Delphi 

putih 

Hasil Diharapakan : Lampu dan Kipas Mati 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

3. Perangkat Elektronik seperti kipas /lampu di 

kendalikan 

 

Skenario Uji : Warna symbol pada interface Delphi 

kuning 

Hasil Diharapakan : Lampu dan Kipas Menyala 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

4. Modul Wifi Esp 8288 Bekerja 

 

Skenario Uji : Mengirim pesan melalui telegram 

lampu on, lampu off, kipas on, kipas off 

Hasil Diharapakan : Lampu dinyalakan, Lampu 

dimatian, Kipas dinyalakan, kipas dimatikan 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

5. Modul Wifi Esp 8288 Bekerja 

 

Skenario Uji : Telegram bot mengirimkan pesat 

feedback atau balasan jika perangkat elektronik 

dikendalikan 

Hasil Diharapakan : Menerima balasan pesan jika 

perangkat elektronik dikendalikan 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Pengujian Sistem 

 

1. Login pada halaman Web 

 

Data Masukan : Verifikasi Login User 

Detail Pengujian : Blackbox 

Hasil Pengujian Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

2. Tampilan semua riwayat aktifitas alat 

 

Data Masukan : Tampilan data aktifitas alat pada 

halaman kondisi 

Detail Pengujian : Blackbox 

Hasil Pengujian Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

3. Pencarian data aktifitas menurut waktu dan 

kondisi kerja alat  

 

Data Masukan : Menampilkan data aktifitas alat 

menurut tangga bulan dan tahun. Tampilan data 

aktifitas alat pada halaman kondisi 

Detail Pengujian : Blackbox 

Hasil Pengujian Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

4. Report aktifitas alat 

 

Data Masukan : Laporan aktifitas alat berupa tabel 

dalam bentuk pdf 

Detail Pengujian : Blackbox 

Hasil Pengujian Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

Pengujian Kinerja Alat dan Sistem 

 

Untuk mengetahui apakah alat yang sudah dibuat 

berfungsi dengan baik atau tidak, maka dilakukan 

pengujian kinerja alat dan sistem, yaitu mengetahui 

seberapa cepat sistem kendali  perangkat elektronik 

ini merespon saat melakukan perintah menyalakan 

atau mematikan perangkat elektronik seperti lampu 

dan kipas, sistem kendali yang dibuat berupa 

interface delphi dan sistem kendali bot pada 

telegram yang kemudian riwayat perintah kendali 

tersebut secara otomatis tersimpan didatabase 

MySQL dan ditampilkan pada halaman monitoring 

pada website. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan perancangan Sistem kendali perangkat 

elektronik inimaka dapat disimpulkan Berbasis 

Mikrokontroler Arduino Uno, Menggunakan 

perangkat lunak delphi sebagai interfacenya untuk 

melakukan perintah pada sistem kendali perangkat 

elektronik seperti menyalakan atau mematikan 

lampu dan kipas pada simulasi gedung 2 lantai, 

Menggunakan bot telegram pada smartphone untuk 

penghubung internet, bot telegram dapat melakukan 

perintah menyalakan atau mematikan lampu dengan 

mengirimkan pesan perintah atau kata kunci. 

Komunikasi antara pusat kendali dengan 

smartphone menggunakan jaringan Wifi telah 

berjalan dengan baik, Penyimpanan hasil aktifitas 

kendali alat menggunakan database MySql., 

Terdapat report aktifitas alat dan kondisi alat pada 

halaman webset. 

 

SARAN 

 

1. Sistem kendali perangkat elektronik 

menggunakan Arduino Uno ini dapat di 

kembangkan menggunakan interface kendali ke 

pemprograman android 

2. Menambahkan sistem pendeteksi kondisi listrik 

yang padam, seperti penambahan daya cadangan, 

sehingga pemberian perintah kontrol kendali pada 

interface Delphi atau bot telegram dapat 

diimplementasikan ke alat 

3. Menambahkan keterangan atau peringatan apabila 

ada salah satu alat tidak berfungsi, misalkan lampu 

putus atau tidak nyala maka akan ada keterangan 

melalui sistem web atau ada alarm yang berbunyi. 
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