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ABSTRAK 

Kesehatan tubuh setiap anggota keluarga, sangat dipengaruhi oleh kesehatan 

tempat tinggal itu sendiri. Healthy smart home menjadi salah satu sarana untuk 

mencapai derajat kesehatan yang  optimum. Untuk memperoleh  rumah  yang sehat 

ditentukan oleh beberapa faktor seperti tersedianya pencahayaan dan kelembaban 

yang cukup, serta suhu yang sejuk. Selain itu sistem monitoring dan peringatan dini 

diperlukan guna mendukung penghuninya agar dapat hidup dengan nyaman dan 

aman. 

Pada umumnya sistem monitoring belum dapat dilakukan dengan jarak jauh, 

sehingga dibuat suatu simulasi miniatur Healthy smart home dengan early warning 

system. Dimana sensor DHT11, sensor ldr yg berfungsi untuk monitoring suhu, 

kelembaban dan intensitas cahaya pada ruangan, serta sensor MQ-6 digunakan 

untuk mendeteksi gas pada ruangan yg terdapat kipas untuk mengeluarakan gas 

yang dapat diatur kecepatan putarnya berdasarkan kadar gas, water level sensor 

untuk mendeteksi adanya air, flame sensor untuk mendeteksi adanya api yang 

terhubung dengan early warning system berupa notifikasi melalui email. 

Alat dapat bekerja dengan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan semua 

komponen berjalan sesuai dengan yang di harapkan, mampu mendeteksi dan 

memonitoring lalu menampilkanya dalam bentuk website. Sensor dht11 persentase 

error dari sensor tersebut sebesar 4,34% untuk suhu dan 36,72% untuk kelembaban. 

Sensor ldr persentase error dari sensor tersebut sebesar 13,74%. flame sensor 

mampu mendeteksi api dengan mengguanakan lilin dengan jarak maksimal 75cm. 

water level sensor saat tidak ada air nilai sensor <=100, ketinggian air rendah nilai 

sensor > 100 & <= 260, ketinggian air sedang nilai sensor > 260 & <= 325, 

ketinggian air tinggi nilai sensor > 325. Serta Website dapat berjalan dengan baik 

pada browser Mozilla firefox (77.01), Microsoft edge (44.18362.449.0), dan google 

chrome (83.0.4103 .97).  

Kata Kunci : early warning system, Internet of things, Arduino uno 
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