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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Rumah merupakan kebutuhan primer manusia yang  merupakan sebuah 

bangunan tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Rumah juga 

berfungsi sebagai tempat berlindung dari kondisi cuaca maupun untuk kegiatan-

kegiatan lainnya. Untuk memenuhi fungsi dan kebutuhan manusia, rumah 

dilengkapi dengan bermacam peralatan listrik seperti halnya lampu, dan peralatan 

listrik lainnya. Pada tahapan ini permasalahan yang terjadi pada manusia adalah 

karena berkembangnya kebiasaan manusia meninggalkan rumah dengan keadaan 

lampu rumah mati. Ini memicu terjadinya pencurian di rumah - rumah kosong 

dengan berbagai modus. Keamanan disebuah perumahan elit memamg rata - rata 

sudah dikendalikan oleh petugas keamanan yang pada umumnya disediakan oleh 

pemilik kompleks perumahan, namun petugas keamanan tidak sedianya setiap saat 

berada di setiap rumah-rumah yang di jaga melainkan di post - post tertentu yang 

sudah ditentukan. Ini memberikan kesempatan para pencuri untuk dapat masuk 

kerumah - rumah kosong yang ditinggal penghuninya dengan memanfaatkan 

kelengahan petugas keaman. . Dalam hal ini user tentunya membutuhkan suatu alat 

yang dapat mengontrol peralatan listrik jarak jauh. Sementara itu untuk dapat 

menciptakan pengontrol peralatan listrik jarak jauh, maka dibutuhkan piranti yang 

selalu terhubung dengan user, sehingga sewaktu waktu dapat memantau kondisi 

listrik atau keamanan rumah secara langsung dimanapun user berada. Dengan 

demikian piranti yang paling tepat digunakan dalam pengontrolan ini adalah 

menggunakan handphone, karena hampir setiap orang memiliki perangkat ini untuk 

berkomunikasi 

 Penggunaan handphone untuk melakukan pengontrolan peralatan listrik 

jarak jauh telah banyak digunakan, namun dari sekian banyaknya sistem tersebut 

rata-rata hanya menggunakan fasilitas SMS dalam pengontrolannya sehingga kasus 

yang sering terjadi, sistem yang dipantau tidak dapat secara realtime karena adanya 

pengiriman yang tertunda atau tertahan oleh SMS center karena faktor sinyal, 

memori inbox penuh, lalu lintas SMS yang padat, dan lain sebagainya. Selain itu 



2 

 

kelemahan lainnya tidak adanya umpan balik sensor sebagai interaksi balik dari 

sistem menuju user yang dalam kondisi ini user hanya memberikan perintah lewat 

SMS tanpa mengetahui nyala tidaknya peralatan listrik yang sedang dikontrol. 

 Menanggapi permasalahan yang melatar belakangi hal diatas, maka pada 

pengerjaan skripsi ini user melakukan penyempurnaan dari sistem yang pernah 

dibuat sebelumnya diantaranya : 

 Menggunakan umpan balik output melalui detektor arus untuk mengetahui 

nyala tidaknya peralatan yang dikontrol. 

 Menggunakan sistem panggilan agar tidak terjadi delay dan dapat dikontrol 

secara langsung. 

 Menggunakan voice answer atau mesin penjawab dan pemandu lewat suara 

agar dapat berinteraksi dengan user. 

Dengan demikian untuk melakukan proses pengontrolan peralatan listrik 

tersebut, user hanya menghubungi nomor pada sistem kemudian sistem menjawab 

dengan suara untuk memandu user dalam menyalakan peralatan listrik dan pada 

kondisi tersebut user menekan nomor atau keypad untuk memilih output yang akan 

dinyalakan dan jeda beberapa saat kemudian sistem mengecek hasil sensor untuk 

mengetahui status peralatan yang dikontrol dan mengirimkan hasil pada user 

berupa suara. Untuk itulah pada pengerjaan skripsi ini diambil judul “Perancangan 

dan Pembuatan alat pengontrol peralatan litrik jarah jauh dengan umpan balik dan 

interaksi suara menggunakan panggilan telephone berbasis ATMEGA128” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini adalah : 

a. Bagaimana merancang sistem pengotrol dengan umpan balik yang 

dikontrol melalui mikrokontrol. 

b. Bagaimana merancang perangkat keras untuk dapat menyalakan 

peralatan listrik dan memantau kondisi nyala tidaknya perangkat listrik 

dengan detektor arus yang dapat dikendalikan mikrokontroller 

c. Bagaimana merancang voice answer yang dapat dikontrol 

mikrokontroller 
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d. Bagaiamana merancang perangkat keras agar sistem dapat beroperasi 

pada jaringan telephoneGSM. 

1.3 Batasan Masalah  

 Pada pelaksanaan pembuatan skripsi ini terdapat beberapa batasan masalah 

untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas. Adapun batasan 

tersebut adalah: 

a. Peralatan listrik yang dikontrol dibatasi 8 output. 

b. Detektor arus yang digunakan untuk membaca ada tidaknya arus yang 

mengalir ke beban dan tidak menghitung jumlah besaran arus. 

c. Menggunakan IC ISD4002-120P sebagai memori penyimpan suara 

selama 120 detik yang dikontrol mikrokontrol.  

1.4 Tujuan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk : 

a. Merancang sistem pengotrol dengan umpan balik yang dikontrol 

melalui mikrokontrol. 

b. Merancang perangkat keras untuk dapat menyalakan peralatan listrik 

dan memantau kondisi nyala tidaknya perangkat listrik dengan detektor 

arus  yang dapat dikendalikan mikrokontroller 

c. Merancang voice answer yang dapat dikontrol mikrokontroller 

d. Merancang perangkat keras agar sistem dapat beroperasi pada jaringan 

telephone GSM. 

1.5 Penulisan Skripsi 

Sistematika pembahasan pada penyusunan skripsi ini perinciannya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan pada alat yang 

akan dirancang. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan hardware seperti pengetahuan dasar modem, 

detektor, driver, dtmf, voice isd dan mikrokontroller . 
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BAB III Perencanaan 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan hardware pada alat 

yang dirancang, misalnya nilai komponen yang dipakai, hubungan masing-masing 

komponen dan lain sebagainya. 

BAB IV Pengujian dan Analisa 

Bab ini membahas tentang pengujian hardware serta pembahasan mengenai 

hasil pengujian tersebut per blok system 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap skripsi untuk 

pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 


