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BAB I 

PENDAHULUAN 

ULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem keamanan untuk rumah yang dapat dipercaya kehandalannya sangat 

diperlukan oleh manusia, dikarenakan saat ini kegiatan manusia juga semakin padat 

sehingga tak jarang mereka berada diluar rumah dari pada di dalam rumah. Terlebih 

masih banyak sistem kunci pintu rumah yang menggunakan sistem kunci 

konvensional. Sistem kunci pintu khususnya rumah yang masih konvensional 

masih sangat rawan menjadi korban pembobolan pintu. Oleh karena itu, sistem 

keamanan untuk pintu sudah banyak dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

macam metode, mulai menambah sistem baru ataupun upgrade sistem yang sudah 

ada, sampai dengan yang sudah otomatis menggunakan sensor dan mikrokontroler 

sehingga pintu dapat membuka dan menutup pintu secara otomatis. Namun, sistem 

otomatis ini masih ada kekurangannya karena di anggap masih belum cukup aman 

untuk pemilik rumah, karena sistem yang otomatis belum tentu bahkan tidak bisa 

dikontrol status keadaannya sekarang. Untuk mengatasi hal tersebut maka 

diperlukan sistem pengunci pintu khususnya pintu rumah yang dapat dimonitoring 

secara realtime kondisinya dalam keadaan sudah terkunci atau belum. 

Terdapat banyak platform yang bisa dikembangkan oleh para pengembang 

atau developer untuk menciptakan berbagai aplikasi dan inovasi inovasi lainnya. 

Pada android itu sendiri terdapat fitur Speech Recognition  yang berfungsi untuk 

memanfaatkan suara sebagai alat masukan dalam melakukan suatu proses. Speech 

Recognition  terdiri dari dua macam yaitu Speech To Text yang merubah kata 

menjadi teks dan Text To Speech merubah teks menjadi suara. 

Dari fitur dan fungsi sebuah Android maka dapat dibuatlah sistem kemanan 

yang memanfaatkan Speech Recognition untuk mengendalikan kunci pintu. Dengan 

demikian user dapat benar-benar tahu bahwa pintu telah terkunci dengan baik. 

Dalam kasus pengelohan kata atau ucapan pada pocket sphinx agar dapat dicocokan 

dengan library yang ada. 

Pada aplikasi sebelumnya yang sudah dibuat terdapat voice control yang juga 

memanfaatkan  sistem operasi android dan mikrokontroler dalam pengembangan 
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smart home adalah “Aplikasi Voice Command Berbasis Android Untuk Mengontrol 

Lampu Menggunakan PocketSphinx dan Mikrokontroler”, yang mempunyai tujuan 

bagaimana sebuah sistem layaknya home automation yang dapat melakukan 

kendali terhadap perangkat elekronik menggunakan teknologi mikrokontroler, 

smart phone android [1]. Namun kekurangan pada pengembangan ini adalah 

merintahkan hanya dengan satu kata, masih belum bisa dimonitoring oleh pemili 

rumah, dan belum terdapat manajemen sistem aplikasi.  

Dari penjelasan diatas maka penulis bermaksud membuat sebuah sistem 

”Aplikasi Kunci Pintu Otomatis Dengan Speech Recognition Berbasis Android” 

dengan menggunakan Pocketsphinx, Mikrokontroler dan Android. Kelebihan dari 

sistem ini adalah dapat memberikan lebih dari satu kata untuk membuka dan 

mengunci pintu. Selain kelebihan terdapat manajemen sistem aplikasi yang 

mempunyai fitur seperti auto lock dan notifikasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan di selesaikan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi voice command berbasis android 

untuk membuka dan mengunci pintu menggunakan pocketsphinx dan 

mikrokontroler. 

b. Bagaimana membuat manajemen sstem aplikasi kunci pintu otomatis 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

a. Merancang dan membuat aplikasi voice command berbasis android untuk 

membuka dan mengunci pintu menggunakan pocketsphinx dan mikrokontroler. 

b. Membuat manajemen sistem aplikasi kunci pintu secara otomatis. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan 

tugas akhir ini di antaranya adalah sebagai berikut:  

a. Perangkat yang di gunakan adalah mobile device dengan sistem operasi 

android, mikrokontroler arduino uno, access point dan Ethernet Shield. 

b. Aplikasi ini  menggunakan voice command dan library pocketsphinx.  
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c. Pengendalian yang di lakukan adalah buka/kunci pintu. Untuk mengontrol 

kunci pintu ini menggunakan voice command, Pocketsphinx dan 

mikrokontroler arduino. 

d. Pengiriman instruksi pengendalian aplikasi voice command berbasis android 

ini dapat dilakukan di jaringan local internet. 

1.5   Metodologi 

Metodologi penelitian tugas akhir yang akan dilakukan melalui beberapa tahap 

sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari pembangunan 

suatu sistem yang ingin dibuat, mengenai pemantapan materi yang akan di gunakan 

dalam pembangunan sistem aplikasi android menggunakan voice command, library 

Pocketsphinx dan mikrokontroler yang akan di gunakan dalam segala hal yang 

dapat membantu dalam proses pembuatan  tugas akhir ini. 

1.5.2 Perancangan  

Pada tahap perancangan sistem disini akan menggambarkan secara lengkap tentang 

konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aplikasi. Konsep yang akan 

ditampilkan berupa rancangan user interface, topologi jaringan, use case dan 

flowchart. 

1.5.3 Implementasi  

Tahap implementasi meliputi tahap instalasi dan konfigurasi. Pada tahap instalasi 

meliputi instalasi software-software yang akan di gunakan untuk pembuatan 

aplikasi ini, kemudian di tahap konfigurasi adalah cara untuk memproses sistem, 

yang nantinya akan di implementasikan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. 

Tahap ini dikatakan selesai apabila aplikasi dan hardware telah sukes dijalankan 

dan berfungsi dengan baik. 

1.5.4 Analisa dan Pengujian 

Pada tahap analisa dan pengujian, penulis melakukan analisis terhadap bagaimana 

kinerja aplikasi voice command menggunakan library . Pocketsphinx yang telah 

tertanam dalam perangkat android dan menggunakan mikrokontroler untuk 

mengontrol kunci pintu secara otomatis yang sudah terhubung dengan jaringan 
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local maupun internet. Pengujian dimulai dengan uji proses inputan suara  dan 

penyampaian data yang di lakukan pada android ke mikrokontroler yang kemudian 

kunci pintu bisa dikontrol melalui jaringan local dan internet.  

Adapun variabel-variabel yang akan diuji adalah: 

a. Pengujian kata. 

b. Pengujian autentikasi. 

c. Pengujian sistem secara keseluruhan dan pengujian manajemen sistem. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya. 

Laporan yang tertulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian serta 

kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk di 

laksanakannya pembuatan aplikasi ini. Adapun pengkajian materi tersebut 

adalah penjelasan tentang Pocketsphinx, sistem operasi android, 

mikrokontroler, dan perangkat-perangkat lainnya yang berkenaan dengan 

sistem. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa masalah, deskripsi produk, dan use case. Sedangkan 

perancangan sistem meliputi use case, topology, flowchart dan perancangan 

user interface. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja 

dengan baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface 

aplikasi serta penerapan class diagram ke dalam source code. Pengujian 

meliputi aplikasi voice control dari android ke mikrokontroler 

memanfaatkan jaringan lokal serta pengiriman data dari android ke 

mikrokontroler dan menggunakan prototype untuk pengujiannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan sistem, yang bertujuan untuk kesempurnaan sistem aplikasi di 

masa yang akan datang. 

 


