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ABSTRACT 

This paper explains a prototype of simple secure remote control that is used to control electronic devices at home such as 
lights, television, radio, pump-machine, AC, and others. Prototype comprises of hardware and software parts. The 
hardware consists of a microcontroller, relay-board, computers, and LAN connection. The software is the application on 
the computer (one as in home-side and one as in remote-side) that provides the user-interface for managing the 
connection. Security is supported by using X.509 Digital Certificate and Secure Socket Layer (SSL/TLS) which is set to 
256 bit AES. The prototype was made to ensure 3 security aspects like Confidentiality, Authenticity, and Integrity.      
Keywords: Remote Control, Microcontroller, Authentication, Cryptography, Openssl.  
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi jaringan komputer semakin mempermudah kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah 
jaringan komputer paling besar dan terkoneksi secara global yaitu internet. Dengan adanya internet seseorang dapat 
saling berhubungan, dengan biaya yang murah, hingga lintas benua. Hal ini menjadi salah satu potensi yang menarik bagi 
pembuatan suatu sistem kontrol jarak jauh (remote control). 
 
1.1 Latar Belakang 
Namun begitu, selain potensi kemudahan tersebut di atas, internet adalah jaringan yang terbuka dimana data yang 
dikirimkan lewat internet sangat rentan terhadap ancaman-ancaman seperti penyadapan, pengubahan dan pemalsuan data 
serta pemalsuan identitas pengirim. Oleh karena penggunaan internet untuk sistem remote control harus mengedepankan 
aspek pengamanan agar data-data berisi perintah-perintah kontrol yang dikirimkan tidak disadap, dapat diterima dengan 
benar dan berasal dari pengirim yang benar. Perintah-perintah kontrol yang diterima dari sisi remote kemudian 
diterjemahkan menjadi tegangan (voltase) oleh sebuah mikrokontroler. Mikrokontroler dapat bekerja layaknya suatu 
komputer dan merupakan solusi yang murah dan efisien untuk melakukan interfacing dengan peralatan elektronika.  
   
Prototipe sistem remote control yang dibuat selanjutnya dapat digunakan untuk mengontrol peralatan elektronika yang 
ada di rumah tangga seperti lampu, televisi, dan radio, dengan cara menghubungkan alat-alat yang akan dikontrol ke 
sebuah relay board. Sistem yang dibuat diberi nama Sistem Kontrol Saklar Aman (SKSA). Salah satu kegunaan dari 
SKSA adalah untuk mencegah maling, yakni dengan cara pengecohan. Pemilik rumah yang berada jauh dari rumah tetap 
dapat mengontrol peralatan elektronika yang ada di rumah (melalui jalur komunikasi yang aman) sehingga rumah 
terkesan tetap ada penghuninya. Selain itu SKSA ini juga berguna jika seandainya pemilik rumah lupa mematikan salah 
satu perangkat elektronika yang ada di rumah.  
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengamankan data yang dikirim pada suatu sistem 
kontrol jarak jauh. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui/mencoba untuk: 
1) Mengaplikasikan mikrokontroller untuk melakukan pengontrolan jarak jauh 
2) Mengamankan data-data yang berisi perintah-perintah kontrol tersebut dengan menggunakan kriptografi 
3) Menyatukan komponen software dan hardware yang ada untuk membuat sistem remote control yang aman 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang diteliti pada tulisan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 
1) Bagaimana mengimplementasikan suatu koneksi yang menggunakan protokol Secure Socket Layer dan sertifikat 

digital untuk pengamanan komunikasi client-server; 
2) Bagaimana melakukan sinkronisasi antara aplikasi server dengan mikrokontroler; 
3) Bagaimana cara melakukan sinkronisasi antara mikrokontroler dengan relay.  
 
2. Landasan Teori 
Penelitian ini menggunakan beberapa literatur sebagai landasan teori di antaranya adalah mikrokontroler AVR Atmega 
8535, relay board, koneksi serial RS-232, Secure Socket Layer, algoritma kriptografi, sertifikat digital X.509, dan library 
pemrograman Openssl. 

 
2.1 Mikrokontroler AVR Atmega 8535  
Mikrokontroler AVR Atmega 8535 merupakan mikrokontroller 8 bit yang memiliki arsitektur RISC (Reduced Instruction 
Set Computing) dengan satu siklus clock eksekusi. AVR Atmega 8535 memiliki fitur di antaranya:  
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1) Memiliki memory flash 8 Kilobyte 
2) Memilki 512 byte EEPROM 
3) Memiliki 512 byte SRAM 
4) Memiliki fitur kecetan 0-16 MHz 
5) Beroperasi pada tegangan 4.5 – 5.5V 
6) Memiliki 32 input output yang dapat di program 

 
2.2 DT-IO Relay Board V2.0 
Relay berfungsi seperti saklar namun diaktifkan secara elektronik. DT-IO Relay Board v2.0 merupakan suatu modul yang 
terdiri dari 8 relay dimana masing-masing memiliki konektor Common (COMx), Normally Open (NOx) dan Normally 
Close (NCx). Relay memiliki variasi tegangan koil tergantung dari tipenya. Ada empat jenis tipe yaitu Tipe A, Tipe B, 
Tipe C, dan Tipe D. Tiap tipe ini memiliki variasi tegangan sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Variasi Tegangan Koil Pada Berbagai Tipe Relay 

TIPE TEGANGAN (VDC) 
A 5 
B 9 
C 12 
D 24 

 
Relay board yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan tipe C. Tegangan koil di atas didapat dari tegangan yang 
dihubungkan ke VRELAY. Relay Board v2.0 ini dapat dipasangi MOV (Metalic Oxide Varistor). MOV ini berfungsi 
untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api yang dapat memperpendek umur kontak dan menyebabkan gangguan 
interferensi terhadap sinyal radio di sekitarnya. Pemilihan MOV dilakukan dengan memilih MOV yang mempunyai 
tegangan dua kali tegangan yang dihubungkan ke terminal relay seperti contoh pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hubungan Tegangan VRELAY dan Tegangan MOV 

Tegangan Terminal Relay Tegangan MOV 
12 VDC 22 VDC 

220 VAC 430 V atau 470 V 
 

DT-IO Relay Board v2.0 ini memiliki susunan pin koneksi sebagai berikut: 
 

 
Gambar 1. Susunan Pin Koneksi DT-IO Relay Board v2.0 

2.3 RS-232 
RS-232 adalah standar komunikasi serial yang didefinisikan sebagai antarmuka antara perangkat terminal data (Data 
Terminal Equipment-DTE) dengan perangkat komunikasi data (Data Communication Equipment-DCE). Standar tersebut 
mendefinisikan karakteristik tegangan +3 sampai +15 Volt untuk nilai logika nol dan -3 sampai -15 Volt untuk nilai 
logika 1. Koneksi antara DCE dan DTE menggunakan port DB9 dengan 9 pin. Fungsi dari masing-masing pin tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Fungsi Masing-Masing Pin Pada Konektor DB-9 
Pin Sinyal 
1 Data Carrier Detect 
2 Received Data 
3 Transmitted Data 
4 Data Teminal Ready 
5 Signal Ground 
6 Data Set Ready 
7 Request Set Ready 
8 Clear To Send 
9 Ring Indicator 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010             KNS&I10-040 

238 

2.4 Secure Socket Layer 
Secure Socket Layer (SSL) atau yang saat ini lebih dikenal dengan Transport Layer Security (TLS) (diubah namanya 
agar menjadi lebih netral karena socket merupakan istilah dalam sistem Unix) adalah protokol komunikasi aman melalui 
jaringan internet. SSL merupakan protokol yang terletak di antara layer Aplikasi dan layer Transportasi. Internet adalah 
jaringan yang melibatkan begitu banyak peralatan dan titik komunikasi. Data yang dikirimkan melalui titik-titik tersebut 
sangat rentan terhadap ancaman penyadapan dan pengubahan data serta pemalsuan identitas. SSL menggabungkan 
beberapa algoritma kriptografi untuk menyediakan 3 aspek dasar pengamanan data yaitu: 
1) Confidentiality 

Confidentiality menyediakan perlindungan terhadap upaya penyadapan data. Data yang ditransmisikan dienkripsi 
menggunakan algoritma kriptografi simetrik seperti 3DES, AES, atau Blowfish. Data yang ditransmisikan perlu 
dienkripsi terutama jika sistem akan digunakan untuk mengontrol peralatan yang berklasifikasi atau berada pada 
instalasi Rahasia.     

2) Integrity 
Integrity menyediakan perlindungan terhadap upaya manipulasi atau pengubahan data. Hal ini sangat penting karena 
jika perintah-perintah yang dikirimkan oleh sisi remote dari sistem diubah oleh attacker maka hal ini akan menjadi 
hal yang fatal. Data yang ditransmisikan dijamin integritasnya menggunakan algoritma kriptografi fungsi hash seperti 
SHA, RIPEMD, atau MD5. 

3) Authentication 
Authentication menyediakan perlindungan terhadap upaya pemalsuan identitas (impersonation). Identifikasi pengirim 
dilakukan menggunakan algoritma kriptografi asimetrik seperti RSA atau Diffie-Hellman. Jika sistem tidak memiliki 
cara identifikasi yang kuat (aman secara kriptografis) maka peralatan yang ada pada sistem akan dapat dikontrol oleh 
pihak yang tidak berhak. 

 
2.5 Algoritma Kriptografi 
Algoritma kriptografi pada awalnya (era sebelum tahun 1970-an) hanya berupa algoritma Enkripsi. Algoritma enkripsi 
akan mengubah data asli menjadi data tersandi dimana hasilnya berupa karakter acak yang hanya dapat dibaca oleh pihak 
yang memiliki kunci. Ciri khas dari algoritma enkripsi adalah panjang data output relatif sama dengan panjang data input. 
Pada awalnya algoritma enkripsi menggunakan 1 buah kunci baik untuk menyandi maupun membuka sandi (dekripsi). 
Algoritma enkripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk menyandi dan membuka disebut dengan algoritma 
kriptografi Simetrik. Kunci tersebut harus disepakati (diketahui) terlebih dahulu oleh kedua belah pihak (pengirim dan 
penerima) sebelum melakukan sesi komunikasi terenkripsi. 
 
Seiring makin meluasnya penggunaan kriptografi, jumlah kunci yang dibutuhkan dalam jaringan menjadi semakin 
banyak. Dalam suatu jaringan dengan jumlah titik komunikasi sebanyak n buah maka jumlah kunci simetrik yang 
diperlukan adalah (n/2) * (n-1). Selain itu algoritma simetrik mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menyepakati 
kunci terlebih dahulu. Hal ini menjadi tidak efektif untuk suatu jaringan yang besar. Pada tahun 1970-an, Diffie dan 
Hellman menerbitkan sebuah paper[6] mengenai konsep algoritma kriptografi Asimetrik yang menggunakan dua buah 
kunci dimana kunci untuk menyandi berbeda dengan kunci untuk membuka sandi. Salah satu kunci tersebut bersifat 
publik karena memang diperuntukkan untuk diketahui siapa saja. Pasangan dari kunci public tersebut disebut dengan 
kunci privat dimana kunci ini harus dirahasiakan oleh pengguna. Paper Diffie dan Hellman[6] ini menjadi salah satu 
tonggak perubahan besar dalam dunia kriptografi. 
 
Pada algoritma kriptografi Asimetrik, walaupun jumlah kunci untuk satu pengguna menjadi berlipat ganda (2 buah kunci) 
namun pertumbuhan jumlah pengguna tidak mengakibatkan pertumbuhan jumlah kunci yang besar. Untuk sistem dengan 
n pengguna, jumlah kunci yang diperlukan hanya n * 2 saja. Hal yang lebih istimewa adalah algoritma kriptografi 
asimetrik menyediakan kemampuan autentikasi pengguna tanpa harus melakukan kesepakatan kunci terlebih dahulu 
seperti pada algoritma kriptografi simetrik. Namun begitu algoritma kriptografi asimetrik memiliki kelemahan yakni 
kecepatan operasinya yang relatif jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan algoritma kriptografi simetrik sehingga 
hanya digunakan pada data yang ukurannya kecil. Dalam praktiknya saat ini keunggulan dan kelemahan masing-masing 
algoritma kriptografi ini dipecahkan dengan menggabungkan keduanya, algoritma kriptografi asimetrik digunakan untuk 
mengenkripsi kunci yang dibutuhkan algoritma kriptografi simetrik dan algoritma kriptografi simetrik digunakan untuk 
mengenkripsi datanya. 
 
Kedua jenis algoritma kriptografi di atas hanya mampu menyediakan aspek kerahasiaan dan autentikasi pengirim namun 
tidak mampu melindungi dari upaya pengubahan data. Dalam perkembangannya muncul suatu topik dalam kriptografi 
yaitu Fungsi Hash yang memiliki fungsi utama untuk mengetahui adanya pengubahan data secara tidak sah. Fungsi Hash 
merupakan aplikasi dari konsep Fungsi Satu-Arah (One-Way Function). Hasil dari suatu fungsi hash adalah serangkaian 
bit dengan panjang tertentu yang tetap untuk sembarang panjang data. Hasil dari suatu fungsi hash yang aman harus 
memenuhi kriteria tidak dapat dibalikkan (One-Wayness) sehingga tidak ada nilai hash yang dapat “dibuka” (diketahui 
inputan aslinya) seperti pada Enkripsi. Fungsi hash berfungsi seperti semacam checksum. Data yang akan dikirimkan 
terlebih dahulu dihitung nilai hash-nya dan kemudian nilai hash tersebut disertakan (concatenate) dalam data tersebut. 
Integritas atau keutuhan data yang diterima dijamin dengan cara menghitung kembali nilai hash dari data yang diterima 
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untuk kemudian dibandingkan dengan nilai hash yang asli. Jika sama berarti data yang diterima tidak              
mengalami pengubahan. Dalam praktiknya nilai hash tidak dikirim dalam bentuk asli namun diproses terlebih dahulu 
menggunakan algoritma kriptografi asimetrik. Proses ini disebut dengan tanda tangan digital.    
 
2.4 Sertifikat Digital 
Sertifikat digital adalah layaknya kartu identitas seperti KTP di kehidupan elektronik/digital. Sertifikat digital berisi 
biodata dari pemilik suatu kunci public yang diikat (di-binding) dengan kunci publik miliknya. Seluruh biodata dan kunci 
publik dihitung nilai hashnya untuk kemudian ditandatangani menggunakan kunci privat milik suatu Certificate 
Authority (CA). Hasilnya adalah suatu nilai yang disebut tandatangan digital. Proses verifikasi keabsahan suatu sertifikat 
dilakukan dengan cara sebaliknya yakni dengan melakukan operasi verifikasi menggunakan kunci publik milik CA 
dimaksud. Hasil dari proses verifikasi tersebut kemudian dicocokkan dengan nilai hash dari gabungan biodata dan kunci 
publik milik pengguna yang ada pada sertifikat. Jika cocok maka sertifikat tersebut valid/sah. Sertifikat digital yang 
dipakai menggunakan format X.509. Sertifikat X.509 yang merupakan standar internasional dari ITU-T dan telah 
diaplikasikan secara luas dalam berbagai layanan internet. Sesuai [X.509, Wikipedia] isi (field data) dari sertifikat digital 
X.509 adalah: 
1) Versi sertifikat 
2) Nomor seri 
3) Jenis algoritma tandatangan digital yang digunakan 
4) Penerbit sertifikat 
5) Masa berlaku sertifikat 
6) Subyek yang memiliki sertifikat dimaksud 
7) Informasi Kunci Publik milik subyek 

i. Algoritma Kunci Publik yang digunakan 
ii. Kunci publik milik subyek 

- Nilai modulus 
- Nilai eksponen 

8) Jenis algoritma tandatangan digital yang digunakan 
9) Tandatangan digital dari sertifikat dimaksud 
 
2.6 Openssl 
Openssl adalah implementasi dari protokol SSL/TLS yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman C dan bersifat 
opensource. Openssl pada awalnya dibuat oleh Eric A Young dan Tim Hudson. Openssl dipilih karena memiliki library 
kriptografi yang cukup lengkap mulai dari algoritma enkripsi simetrik seperti 3DES dan AES, algoritma kriptografi 
asimetrik seperti RSA dan Diffie-Hellman, hingga algoritma fungsi hash seperti MD5 dan SHA. Selain sebagai library 
untuk memudahkan pemrograman yang dibuat, fitur command-line dari Openssl juga digunakan untuk membuat 
sertifikat digital yang diperlukan. 
 
3. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:  
1) Melakukan studi literatur untuk menentukan komponen-komponen yang diperlukan 
2) Merancang hubungan antar komponen untuk menjadi satu sistem 
3) Melakukan implementasi dalam bentuk software dan hardware 
4) Pengujian sistem 

4. Implementasi dan Integrasi SKSA 
Sistem Kontrol Saklar aman ini memiliki blok diagram sebagai berikut : 

 
Gambar 2. Blok Diagram dari Sistem Kontrol Saklar Aman 
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SKSA memiliki dua bagian utama yaitu bagian Client dan Server. Bagian Client merupakan komputer yang berada pada 
sisi remote (dan menjalankan aplikasi Client) sedangkan bagian Server merupakan gabungan antara komputer (yang 
menjalankan aplikasi Server), mikrokontroller AVR Atmega 8535, relay board, dan lubang jack saklar. Spesifikasi 
komputer yang digunakan adalah PC biasa dengan sistem operasi berbasis Linux. 

4.1 Integrasi Hardware 
Integrasi hardware meliputi koneksi DT-AVR Atmega 8535 dengan komputer dan DT-AVR Atmega 8535 dengan DT-
IO Relay Board. Koneksi antara DT-AVR dengan komputer yang berfungsi sebagai Server menggunakan koneksi serial 
RS-232. AVR Atmega 8535 bekerja pada level TTL yaitu pada dengan tegangan 5V sedangkan RS-232 pada komputer 
memiliki level tegangan ± 9-12 V. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengubah tegangan. Pengubah tegangan yang 
digunakan adalah IC Maxim 232. Dalam DT-AVR ini sudah disediakan pengubah tegangan tersebut. Sedangkan untuk 
koneksi antara DT-AVR Atmega 8535 dengan DT-IO Relay Board dilakukan dengan menghubungkan pin-pin yang 
bersesuaian. 
 

 
Gambar 3. Sebagian Perangkat Keras dari SKSA 

 
 

4.2 Pembuatan Aplikasi (Software) 
Aplikasi yang dibuat dibagi menjadi 2 yakni untuk bagian Client dan bagian Server. Sertifikat digital dipasang pada 
aplikasi bagian Server. Sertifikat yang dibuat menggunakan algoritma asimetrik RSA dengan panjang modulus 2048 bit 
dan fungsi hash SHA-160 bit. Untuk bagian Server selain menangani koneksi dengan jaringan, aplikasi yang dibuat juga 
menangani penerjemahan perintah-perintah dari bagian Client menjadi aksi yang sesuai untuk diproses oleh 
mikrokontroler dan relay board. Bagian Server akan bersifat Stand-by sepanjang waktu untuk menunggu perintah-
perintah dari sisi Client. Koneksi jaringan (socket) pada kedua bagian dibungkus dengan menggunakan library dari 
Openssl. Algoritma enkripsi untuk koneksi SSL diset menggunakan AES-256 bit. Perintah-perintah yang didefinisikan 
dapat dilihat pada Tabel 4.  
 

Tabel 4. Perintah-perintah Kontrol yang Didefinisikan 
PERINTAH HASIL 

1 Relay 1 hidup 
2 Relay 2 hidup 
3 Relay 3 hidup 
4 Relay 4 hidup 
5 Relay 5 hidup 
6 Relay 6 hidup 
7 Relay 7 hidup 
8 Relay 8 hidup 

11 Relay 1 mati 
12 Relay 2 mati 
13 Relay 3 mati 
14 Relay 4 mati 
15 Relay 5 mati 
16 Relay 6 mati 
17 Relay 7 mati 
18 Relay 8 mati 
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4.3 Handshaking Pada SSL 
Sebuah sesi komunikasi aman yang dilakukan dengan SSL dimulai dengan proses handshaking antara sumber (aplikasi di 
sisi Client) dan tujuan (aplikasi di sisi Server). Proses handshaking dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1) Client mengirim paket data yang berisi permintaan koneksi secure ke Server. Paket ini berisi versi SSL yang 

digunakan dan keterangan berisi daftar metode enkripsi yang dimiliki oleh Client, dalam konteks ini adalah AES-256. 
2) Server kemudian mengirimkan paket jawaban berisi persetujuan atas metode enkripsi yang diajukan oleh Client dan 

sertifikat digital yang dimiliki oleh Server. 
3) Client memverifikasi sertifikat digital server dengan cara mengecek kesesuaian isi data dan tandatangan digital yang 

terdapat pada sertifikat menggunakan kunci publik milik CA. Jika sertifikat valid maka Client kemudian mengirimkan 
parameter yang nantinya digunakan untuk menghasilkan kunci sesi dalam bentuk terenkripsi menggunakan kunci 
publik milik server yang terdapat pada sertifikat digital server. Client sendiri menggunakan parameter tersebut untuk 
menghasilkan suatu kunci sesi yang nantinya akan digunakan untuk mengenkripsi seluruh data yang dikirimkan. 

4) Server membuka paket data terenkripsi yang dikirim Client menggunakan kunci privat miliknya. Parameter yang 
terdapat di dalamnya kemudian digunakan oleh server untuk menghasilkan suatu kunci sesi (kunci untuk algoritma 
enkripsi simetrik, dalam hal ini kunci untuk AES-256 bit) yang nantinya akan digunakan untuk mengenkripsi seluruh 
data yang dikirimkan. 

5) Seluruh paket data yang berisi perintah-perintah kontrol dienkripsi menggunakan AES-256 dan kunci sesi seperti 
tersebut pada poin 3 dan 4. 
 

5. Pengujian Sistem 
Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja dengan benar. Gambar 4 menunjukkan 
konfigurasi untuk skenario pengujian yang digunakan.   

 

 
Gambar 4. Konfigurasi Untuk Pengujian  

 
 
Untuk memodelkan jaringan internet kedua sisi dihubungkan menggunakan koneksi Local Area Network (LAN). 
Aplikasi di sisi Server kemudian dijalankan melalui Terminal (command-line/shell). Aplikasi Server akan melakukan 
looping listening connection pada port yang diset oleh pengguna (Gambar 5).  
 

 
Gambar 5. Tampilan Aplikasi Pada Bagian Server 

 
Kemudian pengguna yang seolah-olah berada pada sisi remote menjalankan aplikasi Client dengan memasukkan alamat 
IP dan port yang telah diset untuk Server. Koneksi aman menggunakan SSL dan sertifikat digital kemudian terjadi secara 
otomatis. Setelah sesi koneksi aman terjadi maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 6 di sisi Client. 
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Gambar 6. Tampilan Aplikasi Pada Bagian Client  

 
Pengguna mengetikkan kode perintah-perintah yang tersedia pada keyboard dan bagian Server akan merespon yang 
ditandai dengan saklar menjadi posisi ON atau OFF. Dari hasil pengujian seluruh perintah yang diberikan dari aplikasi 
Client dapat dieksekusi dengan benar.  

6. Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan prototipe sistem remote control yang aman telah dapat diwujudkan. Sistem Kontrol 
Saklar Aman yang dibuat menggunakan koneksi yang terproteksi dengan SSL. Penggunaan SSL dengan konfigurasi 
kriptografi RSA-SHA-AES dan sertifikat digital telah menjamin 3 aspek keamanan yakni Authentication, Confidentiality, 
dan Integrity. Aspek keamanan data terjamin karena menggunakan algoritma kriptografi yang telah cukup mapan dan 
diakui secara internasional. Perangkat yang dibutuhkan adalah Kit-Mikrokontroler, Relay, kabel RS-232, komputer jenis 
PC, dan koneksi jaringan. Prototipe ini sudah dapat digunakan untuk mematikan atau menghidupkan peralatan 
elektronika di rumah tangga seperti lampu, televisi, radio, mesin air atau AC. Prototipe sederhana ini nantinya akan dapat 
dikembangkan menjadi sistem remote control yang lebih lengkap dan kompleks. 

7.  Keterbatasan Penelitian  
Penelitian dan prototipe yang dibuat memiliki keterbatasan dalam hal jumlah peralatan yang dapat dikontrol yakni hanya 
8 buah peralatan saja. Hal ini dikarenakan relay board yang digunakan hanya memiliki 8 buah relay. Dengan penetrasi 
perkembangan internet yang semakin luas terutama pada perangkat bergerak seperti smartphone, maka ke depannya 
penelitian ini dapat dikembangkan ke arah aplikasi mobile sehingga akan terasa semakin mudah dan fleksibel bagi 
pengguna.   
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