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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Smartphone berbasis Android merupakan sebuah piranti mobile yang 

populer karena operation system yang digunakan yaitu Android bersifat open 

source sehingga pengguna dapat selain dapat mengunduh aplikasi secara gratis 

dari Android App Market, juga dapat mengembangkan aplikasi sendiri. Android 

juga memudahkan pengguna dalam menggunakan jaringan internet untuk 

mengakses halaman web dan menggunakan berbagai aplikasi secara online. 

Menurut Monk (2011) Android adalah sistem operasi yang awalnya 

terdapat pada ponsel dan  tablet yang dikeluarkan oleh Google. Pengembangan 

dengan sistem operasi Android ini gratis dan tidak ada biaya untuk 

mendistribusikan aplikasi dengan sistem operasi tersebut. Aplikasi yang 

dikembangkan tersebut juga dapat disebarkan secara langsung tanpa harus 

menggunakan Google Market. Modifikasi aplikasi juga sangat memungkinkan 

untuk dilakukan karena sumber kode tersedia secara bebas dari berbagai website. 

Android mampu memberikan sebuah fasilitas yang lebih pada 

penggunaan smartphone sehingga Android tidak hanya sebatas untuk melakukan 

hal umum seperti telepon, sms, internet dan mengakses jejaring sosial namun 

juga dapat digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi berbasis Android. 

Android juga banyak digunakan dalam berbagai percobaan untuk diterapkan 

bersama teknologi-teknologi baru maupun teknologi yang sudah ada sebelumnya. 

Riley (2012) dalam bukunya Programming Your Home Automate with Arduino, 

Android, and Your Computer menjelaskan cara pengembangan program berbasis 

Android untuk mengontrol berbagai fasilitas di rumah seperti pintu, garasi, 

lampu, air, air conditioner (AC) dan juga sebagai alarm pengamanan rumah.  

Pengembangan ini menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller 

board yang dihubungkan dengan soket yang terdapat pada mobil sehingga dapat 

menggantikan fungsi remote mobil konvensional untuk mengunci dan membuka 

pintu, menghidupkan dan mematikan mesin mobil. Aplikasi yang dikembangkan 

juga menambahkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan 
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proses menyalakan dan mematikan kelistrikan mobil serta proses start atau stop 

engine. Fitur tambahan tersebut juga mempermudah pengguna untuk menyalakan 

Air Conditioner (AC)  pada mobil yang otomatis dapat menyala saat fitur start 

engine atau kelistrikan mobil diaktifkan. Koneksi yang digunakan untuk aplikasi 

ini adalah koneksi tanpa kabel mnggunakan wirelless access point. 

Pengembangan aplikasi remote mobil berbasis Android ini juga diharapkan dapat 

memudahkan pengguna misalnya jika kunci tertinggal di dalam mobil, maka 

pengguna dapat membuka menggunakan aplikasi tersebut melalui perangkat 

smartphone berbasis Android yang dimiliki. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana cara mensingkronisasikan Arduino sebagai microcontroller 

board dengan smartphone berbasis Android menggunakan koneksi wireless? 

b. Bagaimana merancang aplikasi untuk smartphone berbasis Android dengan 

Arduino sebagai microcontroller board untuk mengontrol central lock dan 

start engine pada mobil? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan singkronisasi antara Arduino sebagai microcontroller board 

dengan smartphone atau tablet PC berbasis Android menggunakan wi-fi. 

b. Merancang aplikasi untuk smartphone dan tablet PC berbasis Android 

dengan Arduino sebagai microcontroller board untuk mengontrol central 

lock dan start engine pada mobil. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan penelitian tugas akhir ini, terdapat beberapa 

batasan masalah sebagai berikut. 
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a. Aplikasi yang akan dibuat hanya diterapkan pada tablet PC dan smartphone 

berbasis Android. 

b. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C dalam memprogram 

perangkat Arduino sebagai microcontroller board. 

c. Sinkronisasi antara tablet PC atau smartphone berbasis Android dengan  

perangkat Arduino sebagai microcontroller board menggunakan wi-fi. 

d. Output yang dihasilkan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah aplikasi 

pada tablet PC dan smartphone yang berbasis Android dengan Arduino 

sebagai microcontroller board untuk mengontrol central lock dan start 

engine pada mobil.  

e. Pengembangan meliputi aplikasi kontrol central lock dan start engine 

berbasis Android dengan Arduino sebagai microcontroller board pada 

mobil. 

f. Hasil dari pengembangan aplikasi yang diimplementasikan hanya terbatas 

pada kontrol central lock pada mobil. 

 

1.5. Metode Penyelesaian 

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, akan dilakukan pendekatan 

eksperimental yang dikelompokkan dalam beberapa kategori. 

1.5.1. Studi Literatur 

Untuku dapat memenuhi kebutuhan literatur Tugas Akhir ini, maka 

diuraikan beberapa literatur yang akan digunakan. 

a. Mempelajari literatur tentang konsep Arduino. 

b. Mempelajari literatur tentang konsep Arduino Ethernet Shield. 

c. Mempelajari literatur tentang konsep Wireless LAN. 

d. Mempelajari literatur tentang konsep relay. 

1.5.2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang dilakukan dapat diedakan menjadi dua yaitu 

sebagai berikut. 

a. Perancangan arsitektur hardware yang meliputi Arduino Board, Arduino 

Ethernet Shield, wireless access point dan relay.  
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b. Perancangan software berupa pemrograman pada Arduino Board dan pada 

smartphone berbasis Android. 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Untuk mengimplementasikan sistem ini, dibutuhkan instalasi software 

pada perangkat Arduino yang telah dihubungkan dengan Ethernet Shield dan pada 

smartphone berbasis Android. Setelah itu, relay dihubungkan dengan perangkat 

Arduino menggunakan kabel. Untuk mengaktifkan fungsi relay tersebut, 

smartphone berbasis Android dihubungkan dengan access point yang terhubung 

pada perangkat Arduino.  

1.5.4. Pengujian Sistem 

Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.  

1. Pengujian fungsionalitas 

Pada tahap ini akan dilakukan uji bebrapa fungsionalitas dari perangkat 

yang telah dikembangkan meliputi pengujian sinkronisasi antara Arduino sebagai 

microcontroller board dengan smartphone berbasis Android menggunakan wi-fi 

dengan menguji fungsi aplikasi tersebut untuk mengontrol relay sebagai 

pengontrol central lock dan start engine pada mobil. 

2. Pengujian performa 

Pengujian performa dilakukan untuk menguji kesesuaian kinerja aplikasi 

pada smartphone dengan pemrograman yang telah dilakukan dan menguji 

ketepatan fungsi aplikasi tersebut untuk melakukan fitur-fitur yang telah 

diprogram. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab awal ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan penelitian antara lain 

tentang Arduino, Arduino Ethernet Shield, Wireless LAN, dan relay. 
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BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi rancangan sistem yang akan dibuat, meliputi  

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi implementasi dari desain perancangan 5ystem pada 

bab sebelumnya beserta analisis dari hasil pengujian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir yang telah dibuat, yakni 

berupa ringkasan dari bab sebelumnya, hasil implementasi dan 

pengujian beserta saran atau usulan terhadap penyelesaian lebih 

lanjut dari permasalahan yang dikaji atau dapat digunakan sebagai 

dasar pengembangan proyek selanjutnya. 

 


