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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Membangun rumah yang nyaman membutuhkan biaya yang tinggi, belum 

lagi biaya perawatan, keamanan dan lain sebagainya. Sering kali terganggu dengan 

pekerjaan rutin seperti menyalakan lampu pada sore hari, mematikan lampu pada 

jam tidur, lupa mematikan lampu di kamar mandi terlebih lupa mengunci pintu pada 

malam hari. Dengan permasalahan ini membutuhkan sebuah otomatisasi untuk 

menggantikan pekerjaan tersebut. Solusi yang biasa dipilih oleh pemilik rumah 

biasanya adalah menyewa pembantu rumah tangga dan penjaga rumah untuk 

mengamankan rumah. Solusi ini tidak murah, bahkan tidak dapat diterapkan pada 

keluarga menengah kebawah yang mempunyai penghasilan yang tidak besar. Solusi 

lain untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan membangun sebuah 

perangkat cerdas pembantu rumah tangga yaitu seperti smart home. 

 Rumah cerdas atau Smart Home merupakan suatu teknologi dan layanan 

yang terintegrasi pada suatu jaringan rumah sehingga bisa diakses dari jarak jauh 

untuk membuat kualitas kehidupan lebih baik [1][4]. Teknologi Smart Home 

tumbuh terus menerus akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan teknologi yang 

kian pesat. Teknologi ini mengintegrasikan banyak sekali teknologi termasuk home 

networking dan teknologi lainnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia 

[2]. Integrasi sistem pada rumah membuat komunikasi antar peralatan rumah tangga 

menjadi mudah untuk dikontrol. Kontrol bisa menggunakan tombol, perintah suara 

ataupun sensor yang lain kapan saja [3]. Dengan begitu Smart Home akan 

mempermudah pekerjaan rumah seperti menyalakan lampu pada sore hari, 

mematikan lampu pada jam tidur, lupa mematikan lampu di kamar mandi terlebih 

lupa mengunci pintu pada malam hari dan pekerjaan rutin lainnya. 

Jika berbicara teknologi Smart Home, maka teknologi yang paling berkaitan 

adalah teknologi Internet of Things (IoT). Internet of Things menurut Cisco adalah 

titik waktu ketika benda terhubung dengan internet melebihi dari pada orang-orang 

yang terhubung dengan internet [5][6]. Jika Smart Home mengadopsi teknologi IoT 

maka Smart Home dapat dikontrol melalui internet. 
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 Beberapa diantara teknologi smart home yang sudah dipasarkan, tidak 

mengintegrasikan alat-alat rumah tangga sederhana yang sudah ada, dengan 

pemasangan yang mudah seperti Televisi, Air Cleaning, Lampu, dan alat-alat yang 

lain, sehingga kontrol dengan alat-alat rumah tangga terbatas dengan produk yang 

sudah disediakan vendor smart home yang bersangkutan. Terkadang smart home 

yang dipasarkan tidak dapat dikontrol dari luar rumah melalui internet, padahal 

teknologi ini sangat dibutuhkan oleh pemilik rumah ketika berada diluar rumah 

seperti pada saat bekerja, bepergian atau pulang di kampung halaman. Jika 

pengguna bisa melakukan kontrol jarak jauh melalui internet pada beberapa 

perangkat di dalam rumah maka pengguna akan merasa rumah yang dimilikinya 

tidak ditinggalkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Desain sistem yang baik sehingga bisa mengintegrasikan alat-alat rumah 

tangga menjadi mudah dikontrol dan dimonitoring sehingga memberikan 

kenyamanan pengguna. 

2. Model komunikasi yang efisien sehingga bisa hemat energi. 

3. Desain UI yang baik sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Hanya membangun sebuah website sebagai control device dan monitoring 

device. 

2 Hanya membangun sebuah server kecil yang hemat energi menggunakan 

Raspberry Pi, yang dilengkapi wifi sebagai media komunikasi. 

3 Hanya mengusulkan beberapa modul seperti : Lamp Control, Door Lock, Watt 

Meter, IR Control dan Camera Watcher. 

4 Menggunakan server tunneling sehingga dapat terhubung dengan local server 

sebagai kontrol dan monitoring jarak jauh menggunakan media internet. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Menghasilkan sebuah aplikasi (software) untuk mengintegrasikan modul-

modul seperti Lamp Control, Door Lock, Watt Meter, IR Control dan Camera 

Watcher sehingga terintegrasi dengan server. 

2. Memberikan otomatisasi pada alat-alat rumah sehingga dapat memberikan 

kenyamanan pengguna. 

3. Otomatisasi kontrol yang sederhana tetapi menghasilkan perintah yang 

kompleks. 

4. Bisa melakukan kontrol dan monitoring menggunakan jaringan internet (jarak 

jauh). 

1.5 Metodologi 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu studi pustaka, 

pengumpulan data, analisa dan desain arsitektur sistem, perancangan perangkat 

lunak, pengujian dan analisa hasil dan pembuatan dokumentasi . Tahapan proses 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1.  

 

Gambar 1.1 Metodologi 

1. Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman literatur yang 

berhubungan dengan: rumah cerdas, yang memanfaatkan Raspberry Pi 
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sebagai server utama sistem. Sedangkan literatur yang digunakan berasal 

dari: paper resmi, white paper, buku referensi, jurnal dan dokumentasi dari 

internet. Setelah mendapatkan literatur yang dibutuhkan maka dilakukan 

pemahaman yang menyeluruh pada literatur tersebut kemudian diterapkan 

pada penelitian ini. 

2. Analisa dan desain arsitektur sistem 

Tahap ini dilakukan proses desain sistem yang akan di implementasikan 

seperti komunikasi yang  akan digunakan, media komunikasi yang akan 

digunakan serta teknologi-teknologi apa yang akan digunakan akan dibahas 

pada bab ini. 

3. Perancangan perangkat lunak 

Tahap ini akan dilakukan pembuatan rancangan perangkat lunak yang 

akan dibuat seperti rancangan desain user interface dan rancangan alur sistem 

yang akan bekerja serta fitur apa aja yang akan dibuat. 

4. Implementasi 

Tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan hasil analisa dan 

rancangan yang sudah dilakukan. Dalam proses pembuatan sistem langsung 

di pasang pada server Raspberry Pi versi 3. 

5. Pengujian dan analisa hasil 

Tahap ini dilakukan uji coba dan analisa terhadap perangkat lunak dan 

perangkat keras yang telah dibuat untuk mengetahui kemampuan dan 

keakuratan teknologi yang dipakai. Pengujian dilakukan melakukan uji coba 

pada setiap perangkat dan fitur yang ditawarkan. 

6. Pembuatan dokumentasi  

Tahap ini dilakukan penulisan buku Tugas Akhir yang merupakan 

dokumentasi dari teori penunjang, perancangan perangkat lunak, pembuatan 

perangkat lunak dan dokumentasi dari uji coba dan analisa, beserta 

kesimpulan dan saran. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian sistematika penulisan pada tugas akhir ini bertujuan agar 

perancangan dan pembuatan perangkat lunak yang dibahas menjadi mudah 

dipahami, jelas dan sistematis pada setiap sub bab bahasan.  
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BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan gambaran umum yang membahas latar belakang, tujuan 

yang akan dicapai, permasalahan yang dihadapi dan batasannya, metodologi dan 

sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan dasar ilmu yang mendukung pembuatan web dan aplikasi 

android untuk monitoring dan kontrol yang memanfaatkan web service, Android 

dan Raspberry Pi sebagai server sistem ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisikan desain proses dan desain antarmuka dari perangkat lunak 

dan perangkat keras yang akan digunakan sebagai alat pemantau dan kontrol yang 

akan digunakan oleh pengguna. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan proses implementasi dari desain-desain sistem yang sudah 

dibuat pada sistem yang diusulkan..  

BAB V Simpulan dan Saran  

Bab ini berisikan simpulan yang diambil dari pengerjaan tugas akhir dan 

berisi saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 


