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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Rumah Cerdas 

Rumah cerdas merupakan rumah yang terintegrasi dengan teknologi dan 

layanan menggunakan jaringan yang terpasang di dalam rumah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia [1]. Dalam penerapannya ada 2 tipe 

jaringan yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan kabel dan juga bisa 

menggunakan jaringan tanpa kabel (wireless). Bergantung dengan jenis kebutuhan 

pada sistem yang akan diterapkan. Pada sistem tersebut terdapat sistem kontrol 

untuk melakukan managemen terhadap alat-alat yang akan diberi kontrol[2]. 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Smarthome 

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]. Menurut Nicola King, 

Rumah Cerdas adalah sebuah hunian yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi 
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yang menghubungkan kunci peralatan elektronik dan layanan, dan memungkinkan 

mereka untuk dikendalikan, dipantau atau diakses dari jarak jauh. Jarak jauh ini 

maksudnya adalah dikendalikan dari luar rumah atau dalam rumah [4]. 

Dapat disimpulkan bahwa rumah cerdas adalah rumah yang dilengkapi 

dengan perangkat elektronik untuk kenyamanan, keamanan, efisiensi energi 

sehingga dapat dimonitoring dan dikontrol dari dalam rumah bahkan dari luar 

rumah. 

2.2. Internet of Things 

 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 di kontrol melalui internet kemudian bisa diakses dari 

mana saja menggunakan media internet. 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa IoT adalah konsep membuat 

sebuah benda elektronik dan non-elektronik terhubung menjadi kesatuan di dalam 

jaringan internet sehingga dapat dimonitoring dan dikontrol menggunakan jaringan 

internet. 

2.3. Konsep HMVC (Hierarchical - Model-View-Controller) 

HMVC hanyalah sebuah cara mewah untuk mengatakan modul yang berisi 

Model, Views dan Controller, dan memungkinkan Anda untuk memanggil 

controller dari controller lain seperti library. [7] 

Hierarchical Model-View-Controller menggabungkan pola desain Komposit 

yang penting, Layers dan Chain of Responsibility menjadi satu arsitektur 

konseptual, perhatikan Gambar 2.1. Arsitektur ini membagi lapisan presentasi 

menjadi beberapa bagian hirarkis yang mengandung MVC-Triads. Triads 

konvensional terdiri dari bagian model, view dan controller. Triads berkomunikasi 

satu sama lain dengan menghubungkan lebih dari object controller mereka. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hierarchical Model-View-Controller 

merupakan sebuah konsep yang hamper sama dengan MVC (Model-View-

Controller), hanya saja setiap MVC menjadi sebuah kelompok (triad) yang 

terhubung dengan kelompok MVC yang lain yang tersusun secara hierarchical.  
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Gambar 2.2 Konsep HMVC 

2.4. Ajax 

Asynchronous Java Script dan XML adalah implementasi baru dari 

pengembangan teknologi web yang didirikan untuk mendapatkan interaktivitas 

antara pengguna dan server melalui beberapa sisi client yang terhubung dengan 

server di belakang layar. Hal ini memungkinkan untuk mengintegrasikan aplikasi 

web di browser, sebagai konsekuensinya pembatas antara aplikasi desktop dan web 

menjadi hilang. [8] 

Koneksi ini dapat dibuat asynchronous, yang berarti bahwa pengguna tidak 

perlu menunggu sampai server melakukan balasan. Mereka biasanya berjalan 

ketika ada sebuah event, diwujudkan dalam JavaScript yang menawarkan 

kemudahan event handling. XML digunakan untuk pertukaran data antara server 

dan client (browser). Pengguna tidak perlu memuat ulang semua halaman. 

Misalnya. ketika pengguna memasukkan alamat email kemudian dikirim maka 

koneksi akan dibuat atau dikirim menggunakan background proccess, kemudian 

memeriksa apakah alamat tersebut valid atau tidak dan memberikan informasi 

kembali ke pengguna menjadi output, sehingga tidak terjadi muat ulang pada 

halaman. [8]  

Singkatnya Asynchronous Java Script (Ajax) merupakan teknologi web 

berbahasa Java Script yang membantu server untuk berkomunikasi dengan client 

melalui proses background pada browser sehingga jika terjadi proses request data 

pada server, user tidak merasa terjadinya pertukaran data tersebut. Perhatikan pada 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.3 Cara Kerja Ajax 

2.5. API 

Perusahaan 3scale meruapakan perusahaan yang membuat atau mendesai 

API pada suatu website menjelaskan bahwa Application Programming Interfaces 

(APIs)  adalah sebuah antarmuka untuk komponen perangkat lunak yang dapat 

dipanggil dari jauh melalui jaringan komunikasi menggunakan standar berbasis 

teknologi.[9] 

Api didesain untuk mudah diingat dikarenakan hanya memiliki sedikit 

perintah tetapi menghasilkan informasi yang sesuai. Sebuah api juga tidak hanya 

terdiri dari nama-nama class dan fungsi-fungsi tetapi juga dimaksudkan menjadi 

semantics. Semantics yang menjadi sederhana, jelas dan dan mengikuti perinsip. 

API juga bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa pemrograman atau sebuah 

pengembangan dari sebuah bahasa pemrograman. [10] 

Dapat disimpulkan bahwa Api merupakan sebuah bahasa pemrograman atau 

sebuah pengembangan dari bahasa pemrograman yang penggunaannya sangat 

sederhana, jelas dan memiliki perinsip yang didalamnya terdapat kelas-kelas dan 

fungsi sehingga dapat dipanggil dari jarak jauh melalui jaringan komunikasi 

menggunakan standar berbasis teknologi. Perhatikan pada Gambar 2.3 
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Gambar 2.4 Cara Kerja Api 
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