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ABSTRACT 

At this time the development of technology has sufficiently advanced, makes it easier for people in various fields. 
Technologies such as wireless communication using infrared remote have been widely used. This facilitates wireless 
communication data transmission between two devices from a distance. There have been many commercially available 
TV remotes with cheap prices. It can be applied to control equipment remotely. This paper tries to solve the use of remote 
control to open and close the door. Tool is created using a microcontroller in the receiver to close and open the door. TV 
remote used is a Sony TV remote RM-101 which will emit a signal to open or close the door. Based on experiments, it is 
found that the tool can be used of a maximum of 15 meters outdoors and 21 meters indoors at an angle of 470 to 390 
horizontally and vertically. 
Keywords: TV Remote Control, Open and Close Door. 
 
1. Pendahuluan 
Sampai saat ini pengembangan teknologi informasi telah sangat berguna dalam berbagai bidang. Remote infra merah 
adalah sebuah komunikasi data yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Sistem komunikasi tanpa kabel, akan 
mengirimkan data antara dua peralatan. Dalam penelitian ini, sebuah alat dibuat untuk mengendalikan pintu secara 
mudah menggunakan remote infra merah. Remote infra merah yang diaplikasikan menggunakan remote TV universal 
yang berfungsi sebagai pemancar. Untuk modul penerima digunakan mikrokontroler. Peralatan ini diharapkan dapat 
memudahkan seorang pemilik kendaraan bermotor untuk membuka dan menutup pintu gerbang tanpa harus keluar dari 
kendaraan.  
 
2. Landasan Teori 
a. Sinar Infra Merah 
Sinar infra merah adalah sebuah sinar atau cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Ketika dilihat oleh 
spectroscopy of light, maka cahaya infra merah baru dapat terlihat dalam spektrum elektromagnetik dengan panjang 
gelombang berkisar antara (950nm). Meskipun demikian cahaya infra merah tidak dapat menembus materi padat, 
sehingga karakteristik dari cahaya infra merah seperti cahaya yang dapat dilihat oleh mata telanjang. 
b. Remote Control TV 
Setiap perusahaan pembuat remote TV mempunyai standard tersendiri. Salah satu standardnya adalah SIRC (Sony 
Integrated Remote Control). Sistem pengkodean yang digunakan oleh remote Sony adalah pengkodean pulsa, yang 
membedakan antara pulsa tinggi dan pulsa rendah menggunakan panjang pulsa. Bagian terpendek dari pulsanya adalah 
600μs dan ditambah dengan 600μs pulsa antara, seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Modulasi Sinyal Remote TV Sony (SIRC Protocol) 

 
Pembacaan remote control terdiri dari bit start dengan 2,4 ms panjang pulsa. Untuk logika 1 terdiri dari 1.2 ms panjang 
pulsa dan untuk logika 0 terdiri dari 0,6 ms panjang pulsa. Format data sony terdiri dari 3 bagian yaitu: 12 bit, 15 bit, dan 
20 bit. Dalam penelitian ini menggunakan format data 12 bit. 
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Gambar 2. Bentuk Sinyal Yang Dipancarkan Remote TV Sony (SIRC Protocol) 

 
Berdasarkan standard SIRC, remote tv sony terdiri dari header 7 bit perintah dan 5 bit alamat. Tetapi dalam penelitian 
ini, digunakan 8 bit perintah dan 4 bit alamat. Hal ini dikarenakan register dari mikrokontroler terdiri dari 8 bit, sehingga 
teknik pembacaan dari remote TV Sony menjadi 7 bit ditambah dengan 1 bit LSB. Sehingga pembacaan menjadi 8 bit 
perintah dan 4 bit alamat. 

 
. 

 
Gambar 3. Kode Tombol “1” 

 
 

 
Gambar 4. Kode Tombol “2” 

 
 

 
Gambar 5. Kode Tombol “3” 
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Tabel 1. Kode Tombol Remote Sony 

 
 

3. Design 

 

Fig 5. Block Diagram 
 

Sistem ini bekerja menggunakan remote TV Sony RM-101 yang digunakan sebagai alat komunikasi tanpa kabel. Yang 
akan memancarkan sinyal infra merah yang diterima oleh penerima sinar infra merah IR-8510 yang memiliki modulasi 
frekuensi sebesar 30-40 KHz sesuai dengan modulasi dari pemancar. Sinyal yang diterima akan dikirimkan ke 
mikrokontroler dalam bentuk pulsa dan diubah menjadi angka hexadecimal. Dari data hexadecimal diterjemahkan 
menggunakan Tabel 1. di atas menjadi tombol pada remote TV yang ditekan. Apabila kombinasinya tepat, maka pintu 
akan dibuka atau ditutup. 
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Gambar 6. Rangkaian Diagram Pengendali Pintu 
 

 

Gambar 7. Diagram Alir 
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4. Percobaan 
Gambar 8 memperlihatkan pengguna memasukkan password sebelum pintu terbuka. Password yang digunakan terdiri 
dari 4 digit. 

 

Gambar 8. Password Dimasukkan 
 

Gambar 9. memperlihatkan setelah password dimasukkan, yaitu tombol "1" + "2" + "3" + "4", maka dinyatakan betul dan 
pintu akan dibuka. 

 

Gambar 9. Pintu Terbuka 
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Gambar 10. memperlihatkan bahwa pengguna memasukkan password yang salah misalnya "2" + "3" + "4" + "5", maka 
akan dinyatakan password salah. 

 

Gambar 10. Password Salah. 
 

Berdasarkan hasil percobaan didapatkan hasil pada kondisi luar ruangan. Remote control masih dapat digunakan dengan 
jarak maksimal 15 m dan pada kondisi dalam ruangan jarak maksimal 21 m. Sudut yang masih dapat dikenali adalah 47 
derajat horisontal dan 39 derajat vertikal. 

5. Kesimpulan 
Dari hasil analisa dan percobaan, maka didapatkan beberapa kesimpulan, seperti: 

1. Alat untuk membuka dan menutup pintu menggunakan remote TV Sony RM-101 telah berhasil direalisasikan. 
2. Transmisi yang didapatkan mempunyai jarak maksimum 21 meter untuk di dalam ruangan dan 15 meter untuk di 

luar ruangan. 
3. Hasil percobaan didapatkan bahwa sudut penggunaan pada sumbu horisontal didapatkan lebih lebar daripada 

sudut vertikal. Adapun sudut horisontalnya adalah 47 derajat dan sudut vertikalnya adalah 39 derajat. 
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