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ABSTRAK 
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melakukan rutinitas yang sama seperti 
mematikan dan menyalakan lampu dan televisi. Kadang kala kita merasa malas 
untuk berpindah tempat karena lupa mematikan atau menyalakan lampu maupun 
televisi.  Untuk  itu,  kami  membangun  suatu  perangkat  elektronik  yang  dapat 
mengontrol  perangkat  elektronik  yang  kita  miliki.   Perangkat  elektronik  ini 
dibangun  dengan  bluetooth  yang  mempunyai  jangkauan  kontrol   lebih  jauh 
dibanding infra red pada remote control biasa dan menggunakan J2ME sebagai 
tampilan interface yang user friendly dan dihubungkan melalui PLC. Melalui 
perangkat  ini  kita  akan  dapat  mengontrol  perangkat  elektronik  kita  dengan 
menggunakan  mobile  phone  atau  handheld  computer  /  pocket  PC  misalnya 
laptop.  Pada handheld computer, kita membuat tampilan yang user friendly 
sehingga memudahkan masyarakat pengguna perangkat ini dalam mengontrol 
perangkat   elektroniknya.   Handheld   computer   memberikan   instruksi   secara 
wireless dengan bluetooth yang kemudian diterima oleh PLC. PLC mengkonvert 
instruksi tersebut dengan  mengaplikasikannya pada perangkat elektronik sesuai 
perintah  user.  Dengan  perangkat  ini  user  hanya  tinggal  mengatur  perangkat 
elektroniknya melalui handheld computer. Dengan  demikian user akan merasa 
lebih nyaman dan mudah dalam mengontrol perangkat elektroniknya.  

Kata kunci : Bluetooth, PLC, kontrol, handheld computer.  

PENDAHULUAN 
Perkembangan berbagai   perangkat   elektronik   disekitar   kita   sudah 

memiliki kemampuan komputasi dan komunikasi wireless, contohnya; TV, VCD, 
air  conditioner.  Tetapi  ada  juga  perangkat  elektronik yang  masih  manual 
contohnya lampu  (alat penerangan). Untuk menerangi sejumlah ruangan dan 
halaman rumah sudah barang  tentu kita membutuhkan banyak lampu sehingga 
dengan sendirinya  pasti memiliki banyak stop kontak (sebagai alat control) yang 
letaknya berbeda. Maka dari itu demi kenyamanan user perangkat yang akan kami 
buat  ini harus dapat berinteraksi dengan user tanpa konfigurasi yang rumit. 

Contoh komunikasi  wireless  pada  perangkat-perangkat  elektronik  yang 
paling  umum  adalah penggunaan remote control sebagai alat control perangkat 
elektronik.  Remote  control  standar  menggunakan  Infra  Red  (IR),  sedangkan 
teknologi  baru  menggunakan  gelombang  radio,  salah  satu  contohnya  adalah 
Bluetooth.  Teknologi  memiliki  beberapa  kelebihan  dibandingkan  dengan  IR. 
Kelebihan utama bluetooth dibandingkan IR adalah perangkat-perangkat 
Bluetooth  dapat  saling  berinteraksi  walaupun  ada  penghalang.  Selain  itu  IR 
menyediakan  komunikasi  satu  arah  sedang  radio  dua  arah.   Bluetooth  juga 
memiliki radius jarak yang relatif lebih jauh jika dibandingkan dengan IR. Untuk 
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itu, di sini kami lebih memilih Bluetooth pada penerapan teknologi yang akan 
kami bangun. 

Meningkatnya  perangkat  yang  dapat  dikontrol  secara  wireless  juga 
menambah  jumlah remote control yang dibutuhkan. Akan menyenangkan jika 
semua perangkat elektronik dapat dikontrol dengan sebuah remote control. Salah 
satu jalan keluarnya adalah menggunakan perangkat bergerak yang sudah umum 
seperti mobile phone atau handheld computer. Beberapa   keuntungan yang dapat 
dinikmati  user  dengan  menggunakan  perangkat  bergerak  sebagai  alat  kontrol 
perangakat elektronik selain menurunkan jumlah remote control yang dibutuhkan 
adalah  mobile phone dan handheld computer dapat menyajikan informasi yang 
dinamis.   Dari   sini   kita   dapat   melakukan   segala   sesuatu   terutama   dalam 
mengontrol perangkat rumah tangga  dengan lebih praktis dan efisien. Selain itu 
komunikasi  dua  arah  memungkinkan  informasi  dari  perangkat  yang  dicontrol 
dapat dikirim ke remote control. Agar dapat memberikan tingkat fleksibilitas yang 
baik maka tingkat kerumitan kofigurasi user pada mobile phone atau  handheld 
computer  untuk  dapat  digunakan  sebagai  remote  control  harus  seminimal 
mungkin. Konfigurasi hanya dilakukan pada level umum, tidak secara spesifik 
pada perangkat yang berbeda.  

METODE PENDEKATAN 
¾  Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi  semua  permasalahan  yang  diperkirakan  akan  muncul 
dalam pembangunan pengontrool perangkat elektronik. 
Permasalahan yang  muncul diantaranya adalah : 

 

Bagaimana membangun koneksi antara pocket PC dengan perangkat 
elektronik 

 

Bagaimana keterhubungan antara bluetooth dengan PLC 

 

Bagaimana kita menggabungkan J2ME ke dalam pocket PC 
¾  Study Literatur 

Pencarian informasi  dengan  study  pustaka  dan  referensi  dari  berbagai 
sumber seperti text book, jurnal, artikel yang diperoleh dari intenet. 

Pada study literatur ini kami lebih banyak menggunakan media internet 
dibandingkan   media yang lain dengan alasan media internet bagi kami 
dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat. 

¾  Pendefinisian masalah dan study kelayakan 
Mempelajari  masalah-masalah yang berada di ruang lingkup program 

yang sedang dikerjakan dengan mengetahui batasan-batasan 
masalahnya. 

Masalah-masalah yang muncul dari identifikasi masalah ternyata belum 
mencakup   semua  permasalahan  yang  kita  hadapi  karena  masih  ada 
masalah lain lagi yang muncul. Diantaranya : 

 

Bagaimana menggunakan PLC seri TWIDO [TWDL CAE 40 DRF] 
dimana PLC ini adalah device baru yang belum familiar 
penggunaannya 

 

Bagaimana menggunakan TWIDO untuk membangun koneksi jaringan 
melalui Bluetooth 

 

Bagaimana  mengubah  penggunaan  J2ME  yang  awalnya  digunakan 
pada  OS  telepon  seluler  biasa  seperti  Symbian  menjadi  digunakan 
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pada OS  berbasis  windows  mobile  seperti  halnya  pada  PDA  atau 
windows pada laptop 

Untuk study kelayakan menurut aspek TELOS (Technical Economic Law 
Operational  and Schedule) ternyata sistem ini sudah memenuhi syarat, 
sehingga kami memutuskan untuk melanjutkan penelitian pada sistem ini. 

¾  Perancangan konsep 
Merancang sistem yang akan dibuat sesuai dengan tujuan,   perumusan 

masalah yang  telah didefinisikan. Adapun rancangan konsep alur jalannya 
program yang kami buat yaitu : 

a)  PDA / Laptop 
Dalam perancangan ini PDA / Laptop berfungsi untuk mengontrol 
peralatan  elektronik apa saja yang sedang aktif   atau tidak aktif. 
Adapun  funsi  lain   yaitu  mengirimkan  sinyal  analog  melalui 
Bluetooth. 
Penambahan fitur/program  berupa perintah yang dapat dijalankan 
di PDA / Laptop ini menggunakan bahasa pemrograman J2ME. 
Dengan melihat keadaan awal ini, kita bisa mengambil keputusan 
untuk  mengontrol  (meng-on-kan   atau   meng-off-kan)  peralatan 
elektronik. 

b)  Penerima Bluetooth 
Menerima dan mengirim sinyal analog 

c)   PLC 
Merupakan terminal untuk mengontrol peralatan elektronik yang 
dihubungkan secara langsung ke semua peralatan yang akan di 
kontrol. PLC ini dapat mengontrol peralatan elektronik sampai 24 
unit.  

¾  Implementasi konsep 
Setelah kita merancang konsep yang dibutuhkan, maka konsep tersebut segera 
diimplementasikan, guna membangun pengontrol perangkat elektronik yang 
flexibilitas user  interface remote control dan usability remote control.  

¾  Evaluasi hasil implementasi 
a)  Komponen-komponen yang  digunakan dalam program yang dibuat; 
b)  Unjuk   kerja user interface remote control pada perangkat kontrol 

yang berbeda; 
c)  Usability remote control  

¾  BLUETOOTH 
Bluetooth adalah salah satu teknologi pengganti kabel ynag menggunakan 
frekwensi radio sebagai media transmisi.  Bluetooth menggunakan frekwensi 
licensefree 2.4 GHz  yang merupakan pita frekwensi Industrial Scientific 
Medical (ISM). Jangkauan transmisi Bluetooth standar dari 10 meter sampai 
100 meter, dengan kecepatan sekitar 1 Mbit/detik. Bluetooth di desain untuk 
menghubungkan perangkat-perangkat wireless dengan daya yang kecil, seperti 
telepon seluler dan PDA. 
Fitur-fitur Bluetooth sebagai berikut : 
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i. Wireless dan otomatis, istilah otomatis disini untuk menghubungkan 

perangkat Bluetooth tidak dibutuhkan konfigurasi yang rumit dan 
perangkat-perangkat Bluetooth secara otomatis menemukan satu 
sama lain. 

ii. Bluetooth menangani komunikasi data dan suara. 
iii. Sinyal Bluetooth bersifat Omni-direksional (ke segala arah).   

Interaksi antara device yang menggunakan komunikasi bluetooth terjadi secara 
ad-hoc yang lebih dikenal dengan piconet. Sebuah piconet terdiri dari sebuah 
master dan slave sebanyak maksimal tujuh buah yang saling berbagi bandwidth 
secara time-division.  

Walaupun secara spesifikasi teknis bluetooh dapat terkoneksi dengan tujuh buah 
slaves, hanya hardware jenis terbaru yang bisa melakukan point ke multipoint. 
Dengan kenyataan tersebut maka secara umum piconet dibatasi hanya boleh 
memiliki dua macam anggota yaitu sebuah master dan sebuah slave.  

¾  J2ME 
J2ME adalah Java Runtime Environment (JRE) yang diperuntukan bagi perangkat 
dengan resource yang  terbatas. J2ME terdiri dari dua komponen  yaitu 
configuration dan profile. 

 

Configuration adalah sebuah set low-level  API dan Virtual machine yang 
diperuntukan bagi perangkat-perangakat dengan resource tertentu. Pada 
komponen configuration kami menggunakan CLDC sebab  penggunaan 
aplikasi Java-nya pada perangkat dengan 32-bit processor dan memeori 
160-512 KB. perangkat yang digunakan adalah PDA (Personal Digital 
Assistant), tetapi bisa juga menggunakan mobile PC karena memiliki 
memory dan processor yang lebih besar. 

 

Sedangakan profile adalah spesifikasi API yang dibangun diatas 
configuration dan memanfaatkan fungsi yang dimiliki configuration. Kami 
juga menggunakan MIDP (Moble Information Device Profile) sebab 
MIDP ini  menyediakan librari-librari Java untuk implementasi dasar 
antarmuka (GUI), implementasi jaringan (networking), database, dan 
timer. 

Karena Aplikasi ini berjalan diatas perangkat yang mendukung MIDP maka 
aplikasi ini disebut MIDlet. Pengaplikasian API (Application Programming 
Interfaces) ditentukan oleh interaksi antara aplikasi dan MIDlet. 
Penggunaan J2ME ini dimaksudkan sebagai interface dalam mengontrol 
perangkat elektronik yang terhubung ke PLC. Adapun bahan dan alat yang 
digunakan sebagai media untuk melakukan penelitian J2ME ini menggunakan 
emulator JABWTK.  

¾  PLC 

 

PLC (Programmable Logic Controller) 
Menurut IEC 1131 part 1, pengertian PLC adalah PLC merupakan sistem 
elektronik   yang  beroperasi  secara  digital,  menggunakan  proggrammable 
memory   untuk   internal   storage   yang   berorientasi   kepada   user   untuk 



PKMT-1-19-5

      
dikendalikan melalui  input,  baik  analaog  maupun  digital;  berbagai  mesin 
ataupun proses.

 
Dalam penelitian kami, PLC yang digunakan sebagai alat kontrol terkadang 
menemui   beberapa   kendala   untuk   mencapai   tujuan   kami.   Diantaranya 
menyusun rangkaian pada PLC, karena PLC yang kami gunakan merupakan 
seri TWIDO [TWDL CAE 40 DRF] dimana PLC ini adalah device baru yang 
belum familiar penggunaannya, sehingga untuk  merangkai input dan output 
kami menggunakan referensi yang diberikan oleh pihak vendor, dalam hal ini 
TWIDO.  

 

Pemrograman PLC dengan Ladder Logic [Ladder Diagram] 
Bahasa pemograman yang digunakan untuk mengontrol PLC adalah Ladder 
Logic, karena aplikasi Twido Soft itu sendiri menggunakan Ladder Logic dan 
hanya bisa dijalankan dengan OS (Operating System) Windows. 
Kesulitan yang dihadapi pertamakali yaitu syntax untuk Twido Soft sedikit 
berbeda dengan aplikasi Ladder Logic yang biasa digunakan [CX- 
Programmer],  namun  adanya  referensi  dari  aplikasi  Twido  Soft  sendiri 
membantu kami dalam melakukan pemrograman dengan Twido Soft ini. 
Selain itu  konsep  awal  kami  mengenai  mobile  PC  yang  digunakan  untuk 
mengontrol perangkat elektronik menggunakan handphone, namun karena OS 
dari handphone yang akan digunakan adalah symbian, maka kami mengganti 
mobile PC yang digunakan menjadi laptop.  

 

4.   .   .   .   .   .   .   .   gambar perangkat sistem 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel hasil analisa pengujian sistem tahap demi tahap :   

No

 
Jenis Pengujian Banyak Berhasil Gagal 

1. Uji arus dan tegangan PLC 11 7 4 
2. Uji koneksi Bluetooth 13 5 8 
3. Uji koneksi bluetooth dengan PLC 15 7 8 
4. Uji koneksi thd perangkat(lampu) 21 5 16 

 

Analisa terhadap tabel hasil pengujian :  

1. Uji arus dan tegangan PLC 
Pengujian dilakukan sebanyak 11 kali dengan hasil 7 kali berhasil dan 4 kali 
gagal. Jumlah pengujian yang berhasil lebih banyak karena selama penerapan 
alat sudah sesuai konsep, pengujian berhasil. Terjadinya kegagalan karena 
kesalahan konsep dan pemasangan alat pada saat pengujian.  

2. Uji koneksi Bluetooth 
Pengujian dilakukan sebanyak 13 kali dengan hasil 5 kali berhasil dan 8 kali 
gagal. Jumlah pengujian yang gagal lebih banyak karena keterbatasan alat dan 
penyesuaian terhadap konsep sistem. Tingkat kesulitan dalam pengujian 
koneksi bluetooth ini cukup tinggi.  

3. Uji koneksi bluetooth dengan PLC 
Pengujian dilakukan sebanyak 15 kali dengan hasil 7 kali berhasil dan 8 kali 
gagal. Jumlah pengujian yang gagal lebih banyak karena terdapat kesalahan- 
kesalahan kecil saat pengujian. Kegagalan banyak karena kurangnya 
ketelitian.  

4. Uji koneksi thd perangkat(lampu) 
Pengujian dilakukan sebanyak 21 kali dengan hasil 5 kali berhasil dan 16 kali 
gagal. Jumlah pengujian yang gagal lebih banyak karena kekeliruan instalasi 
perancangan alat dan kurangnya ketelitian dan kejelian saat pengujian. 
Tingkat kesulitan dalam pengujian koneksi terhadap perangkat(lampu) sangat 
tinggi.  

Berdasarkan masalah yang muncul diantaranya : 

 

Bagaimana membangun koneksi antara pocket PC dengan perangkat 
elektronik 

 

Bagaimana keterhubungan antara bluetooth dengan PLC 

 

Bagaimana kita menggabungkan J2ME ke dalam pocket PC 

 

Bagaimana menggunakan PLC seri TWIDO [TWDL CAE 40 DRF] 
dimana PLC ini adalah device baru yang belum familiar 
penggunaannya 

 

Bagaimana menggunakan TWIDO untuk membangun koneksi jaringan 
melalui Bluetooth 
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Bagaimana  mengubah  penggunaan  J2ME  yang  awalnya  digunakan 
pada  OS  telepon  seluler  biasa  seperti  Symbian  menjadi  digunakan 
pada  OS  berbasis  windows  mobile  seperti  halnya  pada  PDA  atau 
windows pada laptop  

  

1.2 gambar nyala lampu saat pengujian  

Cara mengatasi masalah-masalah yang muncul di atas :  

 

Koneksi antara pocket PC dengan perangkat elektronik menggunakan 
PLC seri TWIDO [TWDL CAE 40 DRF]. Sebab dengan PLC seri ini 
sudah dilengkapi dengan bluetooth. Sehingga kita tidak perlu 
melakukan konversi sinyal analog. 

 

PLC dengan  bluetooth  terhubung melalui PLC seri TWIDO [TWDL 
CAE 40 DRF] yang sudah  mendukung fasilitas bluetooth. 

 

Pada dasarnya PLC seri TWIDO [TWDL CAE 40 DRF] sama dengan 
PLC versi biasa hanya saja terdapat fitur-fitur tambahan yang masih 
perlu dipelajari. Sehingga kami menggunakan referensi yang diberikan 
oleh pihak vendor. 

 

Membangun koneksi jaringan melalui Bluetooth  menggunakan 
TWIDO yaitu dengan TWIDO soft yang merupakan paket software 
dari TWIDO. 
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¾  Bluetooth 

Dalam implementasi di lapangan, konfigurasi bluetooth sering mengalami 
ganguan terutama dalam kompatibilitas dengan hardware pendukung PLC 
yang bersangkutan. 

¾  J2ME 
J2ME merupakan bahasa yang digunakan untuk tampilan aplikasi sistem 
kami pada  mobile PC. Kami gunakan J2ME agar dapat juga digunakan 
pada mobile phone, sehingga sistem ini juga dapat dijalankan bukan hanya 
pada laptop namun bisa juga pada PDA. 

¾  PLC 
PLC merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara digital, 
menggunakan proggrammable memory untuk internal storage yang 
berorientasi kepada user untuk dikendalikan melalui input, baik analaog 
maupun digital; berbagai mesin ataupun proses. PLC disini berfungsi 
sebagai pengatur dan pengelola perangkat elektronik yang tersambung 
dengan sistem yang kami buat dengan menerima sinyal perintah dari 
mobile PC melalui bluetooth.  

KESIMPULAN 

 

Sistem ini bekerja menggunakan PLC dengan seri TWIDO [TWDL CAE 
40 DRF] dan terhubung  melalui media bluetooth menggunakan TWIDO 
soft untuk dapat membangun jaringan. 

 

Untuk memperhalus tampilan kita menggunakan J2ME. 

 

Dalam pengontrolan PLC kita menggunakan bahasa Ladder. 

 

Dengan  menggunakan  PLC  sebagai  terminal  yang  terhubung  langsung 
dengan  perangkat elektronik maka berbagai macam perangkat elektronik 
dapat kita kontrol namun sebatas menyalakan dan mematikan. 

 

J2ME ini bisa diterapkan di PDA atau smart phone yang menggunakan OS 
windows karena TWIDO soft hanya berjalan di atas device yang memiliki 
OS windows. 

 

Pada  kesempatan ini kami menggunakan laptop sebagai pocket PC yang 
akan langsung berhubungan dengan user.  
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