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ABSTRACT
The clotheslines used by the community are still in manual form so people still have to lift the clothesline directly.
People who have a lot of interests or who work will not have time to lift the clothesline directly so they have to leave
their more important work. People are still confused about how to lift clotheslines with the uncertain weather when
there are other jobs or traveling. Based on these problems, a prototype model of an automatic clothesline was built
using an Android-based Arduino Uno, this is to lighten and shorten the time in lifting clotheslines or drying clothes
when the weather is changing. The purpose of this research is to make a tool that can help reduce household chores,
especially drying clothes automatically using LDR sensors and rain sensors and can be controlled by cellphones. An
automatic clothesline tool has been designed using an Android-based Arduino. In making the prototype using the LDR
sensor as a light detector, using a water/rain sensor as a rainwater detector and using a servo motor to open and close
the clothesline roof, and use the HC-05 Bluetooth module to move the clothesline roof with a cellphone using bluetooth
which is controlled with an Arduino microcontroller. UNO which functions as a data processing center. After testing
this tool works well, the sensor will check the weather outside whether it is sunny or rainy. When the weather is sunny
or hot outside, the roof of the clothesline will automatically open and if it is raining outside, the roof of the clothesline
will automatically close. When the water sensor and LDR sensor do not work or experience problems, the automatic
clothesline can be controlled with a smartphone that is connected to the HC-05 Bluetooth module. The result of this
research is that the automatic clothes drying device using Arduino Uno can ease household chores when drying clothes
and based on the test results with the blackbox table the tool runs 100% as desired.
Keywords : Arduino Uno, Automatic Clothesline , LDR Sensor, Bluetooth, Android.
ABSTRAK
Jemuran yang dipakai oleh masyarakat masih dalam bentuk manual sehingga masyarakat masih harus mengangkat
jemuran secara langsung. Masyarakat yang mempunya banyak kepentingan atau yang berkerja tidak akan sempat harus
mengangkat jemuran secara langsung sehingga harus meninggalkan pekerjaannya yang lebih penting. Masyarakat
masih bingung bagaimana cara mengangkat jemuran dengan cuaca yang tidak menentu pada saat ada pekerjaan lain
atau bepergian. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibangun suatu model prototype jemuran pakaian otomatis
menggunakan arduino uno berbasis android, hal tersebut guna memperingankan dan mempersingkat waktu dalam
mengangkat jemuran atau menjemur pakaian ketika cuaca sedang berubah-ubah. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk membuat alat yang dapat membantu kurangi pekerjaan rumah tangga, terutama menjemur pakaian secara
otomatis dengan menggunakan sensor LDR dan sensor hujan serta dapat dikendalikan oleh handphone. Telah
dirancang alat jemuran pakaian otomatis menggunakan Arduino berbasis android. Pada pembuatan prototype
menggunakan sensor LDR sebagai pendeteksi cahaya, menggunakan sensor air/hujan sebagai pendeteksi air hujan dan
menggunakan motor servo untuk membuka dan menutup atap jemuran, serta menggunakan module Bluetooth HC-05
untuk menggerakan atap jemuran dengan hanphone menggunakan bluetooth yang dikontrol dengan mikrokontroller
Arduino UNO yang berfungsi sebagai pusat pengolah data. Setelah dilakukan pengujian alat ini berkerja dengan baik,
sensor akan mengecek cuaca diluar apakah cerah atau hujan. Ketika diluar cuaca cerah atau panas maka atap jemuran
akan otomatis terbuka dan apabila diluar cuaca sedang hujan maka atap jemuran akan otomatis tertutup. Ketika sensor
air dan sensor LDR tidak berfungsi atau mengalami masalah maka jemuran otomatis dapat dikontrol dengan
smartphone yang sudah terhubung dengan module Bluetooth HC-05. Hasil dari penelitian ini adalah Alat penjemur
pakaian otomatis menggunakan Arduino Uno ini dapat memperingan pekerjaan rumah tangga saat menjemur pakaian
dan berdasarkan hasil pengujian dengan tabel blackbox alat berjalan 100% seperti yang diinginkan.
Kata Kunci : Arduino Uno, Jemuran Pakaian Otomatis, Motor servo, Bluetooth, Android.
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PENDAHULUAN
Di zaman sekarang ini perkembangan teknologi
sudah semakin maju. Hal ini membuat mahasiswa
berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang
bermanfaat dimata masyarakat setempat khususnya bisa
menciptakan jemuran otomatis di Perum. Sahara Indah
Permai kota Bekasi, untuk mempermudah suatu
pekerjaan. Dengan adanya permasalahan masyarakat
dikehidupan sehari-hari terutama dalam menjemur
pakaian, apabila sedang ada aktifitas diluar dan tidak ada
orang dirumah maka tidak mungkin mengurus jemuran
yang ada dirumah saat cuaca yang sering berubah-rubah
(Sidik, 2019).
Menjemur pakaian merupakan salah satu
kegiatan yang sering dilakukan oleh warga Perum.
Sahara Indah Permai kota Bekasi, dan pada saat
menjemur pakaian sering kali ditinggal bepergian,
sehingga tidak sempat lagi untuk mengangkat jemuran
pada waktu akan turun hujan. Jemuran merupakan alat
bersifat wajib yang harus dimiliki setiap rumah, karena
jemuran berguna untuk mengeringkan pakaian sehabis
dicuci supaya pakaian menjadi kering dan tidak bau.
Jenis jemuran pun beraneka ragam, mulai dari bahan
kayu, aluminium sampai besi yang penempatannya pun
biasanya berada pada sudut rumah. Bagian rumah yang
ditempati jemuran pun, tentunya harus cukup
mendapatkan panas matahari.
Fungsi dari dibuatnya alat jemuran pakaian
otomatis ini untuk membantu menyelesaikan masalah
bagi warga Perum. Sahara Indah Permai kota Bekasi
yang tidak sempat untuk mengangkat jemuran pakaian
mereka apabila sedang tidak ada dirumah saat hujan.
Salah satu perangkat kontrol yang praktis dan banyak
digunakan saat ini adalah mikrokontroler.
Hujan hingga saat ini masih menjadi masalah
paling sering bagi masyarakat jika mempunyai jemuran.
Banyaknya kegiatan sehari-hari di luar rumah sehingga
pada saat turun hujan tidak sempat mengangkat pakaian
yang ada di jemuran. Sehingga pakaian yang sudah
kering dan bersih menjadi basah dan kotor kembali.
Maka perlu dibuat prototype jemuran pakaian otomatis
menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dengan
sistem buka tutup atap jemuran (Adha et al., 2015).
Cuaca yang tidak cerah atau hujan akan membuat
proses pengeringan menjadi lebih lama, selain itu
banyaknya pekerjaan yang dilakukan terkadang
membuat kita lupa untuk mengangkat jemuran saat hujan
(Feriska and Triyanto, 2017).
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat
alat yang dapat membantu kurangi pekerjaan rumah
tangga, terutama menjemur pakaian secara otomatis
dengan menggunakan sensor LDR dan sensor hujan serta
dapat dikendalikan oleh handphone (direkomendasikan
menggunakan android 11 untuk meminimalisir error)
secara otomatis dengan modul bluetooth yang tersedia.
Dalam penelitian ini, sedikit banyak terinspirasi dan
dirujuk oleh penelitian sebelumnya yang berhubungan
dengan latar belakang pada penelitian ini, antara lain:
Sistem penjemur pakaian otomatis menggunakan
teknologi Internet of Things hal ini memungkinkan
pengguna dalam hal menjemur pakaian dengan lebih
mudah. Sistem penjemur pakaian tersebut membantu
mengatasi masalah yang muncul saat cuaca berubahubah, jadi pengguna tidak perlu lagi khawatir pakaian
akan dijemur di pagi hari atau di malam hari. Alat ini
juga dilengkapi dengan motor stepper yang dapat
menutup dan membuka atap jemuran sesuai dengan
kondisi yang diterima oleh sensor. Sistem penjemur
pakaian yang sepenuhnya otomatis menggunakan
teknologi Internet of Things juga diharapkan dapat
menjadi sebuah sistem penjemur pakaian pintar guna
memudahkan masyarakat dalam menjemur pakaian
tanpa adanya tenaga manual (Isma Oktawiani et al.,
2018).
Dalam merancang implementasi sistem jemuran
otomatis, permasalahan yang harus dipecahkan
mencakup sistem kontrol jemuran, arsitektur perangkat
keras, termasuk : mekanik dan perangkat elektronik dari
informasi diatas, peneliti dikombinasikan dengan
terwujudnya jemuran otomatis yang efisien, memiliki
kesempatan untuk menulis skripsi yang berjudul
Rancang bangun prototype penjemur pakaian otomatis
berbasis Arduino Uno. Jadi perlu untuk menguji desain
bangun alat penjemur pakaian otomatis berbasis
Arduino. Alat ini lebih praktis, mudah dicari dan tidak
ditambahkan biaya mahal. Alat ini akan bekerja
membuka atap jemuran saat cerah dan menutup atap
jemuran saat terjadi hujan atau gelap (Darusman et al.,
2018).
Alat jemuran pakaian otomatis menggunakan
sensor LDR untuk deteksi cahaya dari matahari saat
panas dan deteksi air saat turun hujan yang di program
dalam bahasa pemrograman C, dan menggunakan
sebuah motor DC digunakan untuk membuka dan
menutup atap jemuran. Disini juga peneliti
menggunakan modul Bluetooth yang dikendalikan oleh
android untuk menggerakan jemuran apabila sensor yang
yang digunakan tidak dapat mendeteksinya. Jadi jangan
khawatir dengan hujan dan saat kita tidak dirumah
karena alat ini akan otomatis menutup atap jemuran saat
hujan dan membuka atap jemuran saat panas (Sidik,
2019).
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METODE PENELITIAN
Metode pengembangan sistem yang penulis
gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
menggunakan metode prototype. prototyping adalah
metode pengembangan perangat lunak, dalam bentuk
model fisik sistem bekerja dan bertindak sebagai versi
awal dari sistem. Dengan menggunakan metode
prototyping ini akan menghasilkan prototype sistem
sebagai perantara pengembang dan pengguna sehingga
mereka dapat berinteraksi dalam selama proses
pengembangan sistem informasi. Agar dapat berhasil
dengan baik dalam pembuatan prototype adalah aturan
harus didefinisikan lebih awal yaitu, pengembang dan
penguna harus memahami
bahwa
prototype
dimaksudkan untuk menentukan persyaratan awal.
(Purnomo, 2017)
Model Prototype penulis gunakan untuk
mengatasi ketidaksesuaian antara pengembang dan
peanggan, maka dibutuhakan kerjasama yang baik
diantara kedua pihak agar pengembang dapat
mengetahui dengan benar apa yang diinginkan oleh
pelanggan tanpa aspek teknis dari metode prototype akan
diabaikan dan pelanggan akan memahami proses-proses
dalam menyelesaikan sistem yang diperlukan. Oleh
karena itu akan menghasilkan sistem sesuai dengan
jadwal waktu penyelesaian yang sudah ditentukan. Salah
satu kelebihan dari metode prototype ini adalah adanya
komunikasi yang baik antara pengembang dan
pelanggan. Membuat pengembangan aplikasi menjadi
lebih mudah karena pengguna tahu apa yang terjadi.
(Syaddad, 2017).
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1. Communication
Pada tahap ini, dilakukan identifikasi masalah dan
menentukan tujuan umum antara pengembang dan
warga Perum. Sahara Indah Permai kota Bekasi
dalam pembuatan protoype jemuran otomatis
menggunakan arduino berbasis android.
2. Quick Plan
Tahapan ini dikerjakan dengan kegiatan penentuan
alat-alat yang digunakan dalam pembuatan
pembuatan prototype jemuran, spesifikasi untuk
pengembangan berdasarkan kebutuhan sistem, dan
tujuan berdasarkan pada hasil komunikasi yang
dilakukan agar pengembangan dapat sesuai dengan
yang diharapkan oleh warga Perum. Sahara Indah
Permai kota Bekasi.
3. Modelling Quick Design
Pemodelan
Tahapan
selanjutnya
ialah
menggambarkan atau merepresentasi model sistem
yang ingin dikembangkan seperti proses dengan
perancangan menggunakan flowchart. Dalam tahap
ini, prototype yang dibangun dengan sistem
rancangan sementara kemudian di evaluasi terhadap
warga Perum. Sahara Indah Permai apakah sudah
sesuai dengan yang diinginkan atau masih perlu
untuk di evaluasi kembali. Setelah sistem dianggap
sesuai dengan apa yang diharapkan warga Perum.
Sahara Indah Permai, langkah berikutnya yaitu
pembuatan prototype jemuran otomatis tersebut.
4. Construction of Prototype
Tahapan ini digunakan untuk membangun prototype
jemuran otomatis dan menguji-coba sistem yang
dibangun.
5. Deployment Delivery & Feedback
Tahapan ini dibutuhkan untuk mendapatkan
feedback dari warga Perum. Sahara Indah Permai,
sebagai hasil evaluasi dari tahapan sebelumnya dan
implementasi dari sistem yang dikembangkan
(Syaddad, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber : (Syaddad, 2017)
Gambar 1. Model prototype
Pengembangan
sistem
yang
sedang
diimplementasikan dibagi menjadi 5 tahap siklus
pengembangan model Prototype yaitu:

Perancangan Perangkat Keras (Hardware)
1. Arduino Uno
Arduino Uno yang digunakan sebagai pengontrol
utama dari rangkaian sistem kerja alat, dimana modul
yang digunakan akan dihubungkan ke Arduino Uno
dengan kabel jumper dan akan dihubungkan dengan
PCB sebagai penghubung daya yang akan digunakan
oleh modul modul lainnya (Ibrahim & Setiyadi,
2021).
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4. Modul Bluetooth
Modul bluetooth sebagai alat pengontrol jemuran
melalui handphone.

Sumber : (Afif Azis, 2021)
Gambar 2. Rangkaian Arduino Uno
2. Sensor LDR/Cahaya
Sensor LDR/cahaya digunakan sebagai pendeteksi
cahaya terang dan gelap.
Sumber: (Afif Azis, 2021)
Gambar 5. Rangkaian Modul Bluetooth
5. Motor Servo
Motor servo sebagai alat untuk menggerakkan atap
yang terbuka dan tertutup dengan bantuan sensor dan
modul bluetooth.

Sumber : (Afif Azis, 2021)
Gambar 3. Rangkaian Sensor LDR
3. Sensor Hujan
Sensor hujan digunakan sebagai alat pendeteksi air
atau hujan.

Sumber: (Afif Azis, 2021)
Gambar 6. Rangkaian Motor Servo

Sumber: (Afif Azis, 2021)
Gambar 4. Rangkaian Sensor Hujan
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Perancangan Perangkat Lunak (Software)
Perancangan perangkat lunak pada sistem
jemuran otomatis dengan arduino bebrasis andorid
menggunakan Use Case Diagram. Use Case Diagram
berfungsi untuk menjelaskan tentang gambaran skenario
dari interaksi yang berkesinambungan antara pengguna
dan sistem (Madyatmadja et al., 2021).
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Sumber : (Afif Azis, 2021)
Gambar 8. Mendeteksi Cahaya Pada sensor
LDR/Cahaya

Sumber : (Afif Azis, 2021)
Gambar 7. Use Case Pada Sistem Aplikasi Jemuran
Otomatis Dengan Android
Pada gambar 7 menampilkan scenario use case
antara pengguna yang mana sebagai aktor tunggal
dengan alat dan sistem aplikasi jemuran otomatis dengan
arduino berbasi andorid. Pengguna dapat membuka dan
menutup atap jemuran dengan aplikasi tersebut.
Pengujian Sistem
Pada tahapan pengujian sistem yaitu proses
pengujian prototype jemuran ototmatis dengan arduino
berbasis android. Pengujian menggunakan sensor hujan,
sensor LDR/cahaya dan aplikasi BlueCore_Tech_Servo
untuk menggerakan atap jemuran. Berikut ini merupakan
pengujian terhadap prototype jemuran ototmatis dengan
arduino berbasis android menggunakan metode
prototype.
1. Pengujian Sensor LDR/Cahaya
Pengujian terhadap sensor LDR/cahaya pada
penelitian ini menggunakan simulasi dengan
menggunakan cahaya dari senter handphone. Jika
sensor mendapat cahaya maka digital output LED
pada sensor akan menyala berwarna hijau dan motor
servo akan membuka atap jemuran. Jika tidak
mendapat sinar maka LED pada sensor akan mati dan
motor servo akan menutup atap jemuran.

Pada gambar 8 sebelah kanan merupakan sensor
LDR yang belum terdeteksi cahaya. Dan gambar sebelah
kiri merupakan sensor LDR yang sudah terdeteksi cahaya
(Digital output led menyala).
2. Pengujian Sensor Hujan
Pada pengujian ini peneliti menggunakan simulasi
dengan menggunakan air yang diteteskan pada sensor
hujan. Jika sensor mendeteksi adanya air maka digital
output LED pada sensor akan menyala berwarna hijau
dan motor servo akan menutup atap jemuran . Jika
tidak mendeteksi adanya air maka LED pada sensor
akan mati dan motor servo akan membuka atap
jemuran.

Sumber : (Afif Azis, 2021)
Gambar 9. Mendeteksi air pada sensor hujan
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Pada gambar 9 sebelah kanan merupakan sensor
hujan yang belum terdeteksi air. Dan gambar sebelah kiri
merupakan sensor hujan yang sudah terdeteksi air
(Digital output led menyala).
3. Pengujian Modul Bluetooth Dengan Aplikasi
BlueCore_Tech_Servo
Pada pengujian ini peneliti menggunakan aplikasi
android BlueCore_Tech_Servo. yang pertama
dilakukan untuk pengujian adalah dengan menyakan
bluetooth
dan
membuka
aplikasi
BlueCore_Tech_Servo dan pilih device (bluetooth
HC-05). Jika sudah pengujian dilakukan dengan
menggeser bar untuk membuka dan menutup atap
jemuran.

Sumber : (Afif Azis, 2021)
Gambar 10. Pengujian Modul Bluetooth HC-05
Pada gambar 10 sebelah kanan merupakan
rangkaian modul bluetooth. Dan gambar sebelah kiri
BlueCore_Tech_Servo yang sudah terdeteksi modul
bluetooth HC-05.
4. Pengujian Dengan Tabel Blackbox
Berikut merupakan hasil dari pengujian prototype
jemuran ototmatis dengan arduino berbasis android
yang dirangkum dengan tabel blackbox .

No Requerement Skenario Uji
2 Saat sensor
hujan basah
atau terkena
air
3 Saat sensor
LDR tidak
mendeteksi
cahaya

Sensor
mendeteksi
air

4 Saat sensor
hujan tidak
mendeteksi
air

Sensor
tidak
merespon

Sensor
tidak
merespon

Hasil yang Hasil
diharapkan Pengujian
LED
menyala,
motor
bergrak
LED
mati,
motor
tidak
bergerak
LED
mati,
motor
tidak
bergerak
LED
menyala

5 Saat modul
Modul
bluetooth
Bluetooth
mengoneksi
mendeteksi
ke
, Lampu
handphone
merah
6 Modul
Modul
LED
bluetooth
Bluetooth
menyala,
pada
mendeteksi motor
Handphone
, Lampu
menyala
Tombol “0”
merah
atap tetutup
7 Modul
Modul
LED
bluetooth
Bluetooth
menyala,
pada
mendeteksi motor
Handphone
, Lampu
menyala
Tombol
merah
“90” atap
terbuka
8 10 meter
Modul
LED
nilai ambang bluetooth
mati,
batas jarak
tidak
motor
bluetooth
respon
tidak
apabila > 10
bergerak
meter
Sumber : (Afif Azis, 2021)

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

KESIMPULAN
Tabel 1. Pengujian Sistem Dengan Blackbox
No Requerement Skenario Uji
1 Inisialisasi
Awal

68

Alat
dihubungk
an pada
power
source

Hasil yang Hasil
diharapkan Pengujian
LED
setiap
sensor
menyala

Sesuai

Berdasarkan perakitan dan pengujian prototype
jemuran otomatis berbasis arduino, dapat disimpulkan
bahwa: Alat ini menggunakan sensor cahaya dan air
berbasis mikrokontroller Arduino Uno yang dapat
menutup dan membuka atap jemuran secara otomatis.
Sensor LDR sebagai pendeteksi cahaya yang apabila
sensor mendeteksi cahaya terang dan gelap menutup dan
membuka jemuran. Sensor hujan sebagai pendeteksi
kondisi cuaca. Apabila sensor hujan terkena air, maka
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kondisi cuaca dinyatakan hujan. Modul bluetooth
digunakan sebagai alat pembantu membuka dan
menutup atap jemuran, ketika sensor tidak digunakan
atau sensor rusak langsung dikendalikan oleh handhone
pengguna.
Alat
penjemur
pakaian
otomatis
menggunakan Arduino Uno ini dapat mengurangi untuk
memperingan pekerjaan rumah tangga saat menjemur
pakaian. Dan berdasarkan hasil pengujian dengan tabel
blackbox alat berjalan 100% seperti yang diinginkan.
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