
APLIKASI PENGENDALI PERALATAN RUMAH 
TANGGA II (INDOOR REMOTE) 

  
 Bila pada edisi sebelumnya proses kendali peralatan rumah tangga diatur melalui 
jarak jauh di mana pengendali menggunakan jaringan nomor telephone yang lain, maka 
dalam artikel ini proses kendali peralatan rumah tangga dapat dilakukan secara indoor, 
yaitu dengan menggunakan jaringan telephone yang ada di dalam rumah. 
 Proses ini sangat efektif apabila pengguna ingin mengendalikan peralatan tersebut 
dari dalam rumah atau ruangan lain dalam rumah tersebut. Keuntungan system ini adalah 
proses kendali dapat dilakukan tanpa perlu melakukan panggilan sehingga proses 
berlangsung tanpa menambah pengeluaran pulsa telephone. 
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Gambar 1 

Sistem Kendali secara Outdoor dan Indoor 
  

 Seperti pada edisi sebelumnya sistem ini terdiri dari Modul DST-52 sebagai 
Development System yang mengendalikan proses kegiatan yang terjadi dalam 
keseluruhan system, Modul DF-88 sebagai antar muka dengan jaringan telephone dan 
RL-05 Relay Board sebagai saklar untuk mengatur aktivitas dari peralatan-peralatan yang 
dikendalikan. 
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Gambar 2 

Blok Diagram Sistem 
  

 Prinsip kerja system ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi melalui outdoor 
seperti yang dibahas pada edisi sebelumnya. Perbedaan pada aplikasi ini adalah kondisi 
yang terjadi untuk mengaktifkan system ini. Pada system outdoor, system pengendali 
akan aktif saat Nada DTMF terdeteksi oleh system. Nada DTMF untuk aktivasi system 
adalah nada ‘*’ dan hal ini dapat dilakukan oleh pengguna dengan menekan tombol ‘*’ 
setelah gagang dari pesawat telephone yang ada di rumah diangkat. 
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Gambar 3 

Bagian-bagian yang digunakan pada Modul DF-88 
  

 Pada gambar 3, tampak DF-88 sebagai antar muka jaringan telephone dengan 
berbagai macam fitur. Blok yang berarsir menandakan bagian-bagian yang berfungsi 
pada system yang dibahas pada artikel ini. Bagian Komutator berfungsi untuk 
memutuskan hubungan dengan jaringan telkom pada saat proses kendali dengan system 
indoor bekerja. Pemutusan hubungan ini sangat diperlukan agar penekanan-penekanan 
tombol yang menghasilkan nada-nada DTMF tidak terkirim ke Telkom sebagai nomor-
nomor telephone. 
 Pemutusan hubungan tersebut akan menyebabkan pesawat telephone tidak lagi 
mendapat arus dari jalur telkom, untuk menggantikan arus tersebut maka bagian current 
source akan mengambil alih fungsi tersebut sehingga pesawat telephone tetap dapat 
membangkitkan nada-nada DTMF. 



 Bagian DTMF Decoder befungsi untuk mengubah nada-nada DTMF yang 
merupakan perintah pengendali system menjadi kode-kode biner sehingga dapat dikenali 
oleh Modul DST-52. 
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Gambar 4 
Diagram Alir 

  
 Proses yang terjadi pada bagian software tidak terlalu berbeda jauh dengan proses 
kendali secara outdoor. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan hanya 
terletak pada kondisi untuk aktivasi system. Setelah system aktif maka proses dilanjutkan 
dengan identifikasi peralatan yang akan diakses. Status dari peralatan yang diakses akan 
dilaporkan dalam bentuk nada 1 nada tone pendek untuk status ON dan 2 nada tone 
pendek untuk status OFF. 
 Setelah mengetahui status dari peralatan, pengguna dapat memutuskan apakah 
peralatan akan dimatikan atau diaktifkan dengan menekan angka ‘!’ untuk aktif dan ‘0’ 
untuk non aktif. Tanda ‘#’ digunakan untuk menghentikan proses kendali system dan 
kembali ke keadaan standby. 
 Pada keadaan ini, system kembali menunggu perintah aktivasi dari nada DTMF 
untuk proses selanjutnya. Pengguna juga dapat menggabungkan aplikasi ini dengan 



aplikasi kendali secara outdoor pada edisi sebelumnya dengan menggabungkan program 
pada kendali secara outdoor dan program yang ada pada aplikasi ini sehingga system 
yang dibangun dapat dikendalikan melalui pesawat telephone yang ada di rumah 
(indoor), pesawat telephone di jaringan lain ataupun handphone (outdoor).. 
  

 
Gambar 5 

Instalasi Modul 
  
Program lengkap dan aplikasi dari artikel ini dapat anda download di AN059 dari 
www.delta-electronic.com bagian application note. 
  
 


