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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses monitoring diperlukan untuk mengetahui keadaan atau proses yang 

sedang berlangsung. Hasil proses monitoring ini akan menghasilkan data 

monitoring yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti 

pengambilan keputusan, atau mengendalikan suatu keadaan. Oleh karena itu proses 

monitoring sangat diperlukan pada proses yang memerlukan pengawasan setiap 

saat dan memerlukan tindakan cepat. Disisi lain internet berkembang sebagai media 

pertukaran data, informasi dan pengetahuan. Informasi dari seluruh dunia dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja sepanjang terhubung jaringan internet. 

Pemanfaatan internet sebagai media untuk monitoring masih jarang dilakukan. 

Dengan demikian proses monitoring dapat dilakukan dengan mudah dimana saja 

dan kapan saja selama ada koneksi internet. 

Aplikasi web adalah sebuah program yang disimpan di Server dan dikirim 

melalui internet dan diakses melalui browser interface. HTML5 adalah sebuah 

bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari Waring Wera 

Wanua, sebuah teknologi inti dari Internet. Bertujuan untuk mendefinisikan sebuah 

bahasa markah tunggal yang dapat ditulis dengan cara HTML ataupun XHTML. 

Web Service merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mendukung 

interopabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem (aplikasi) dalam suatu 

jaringan [6]. 

Beberapa penelitian tentang Smart Home yaitu Low Cost Smart Home 

Controller Over Internet Menggunakan Single Board Computer oleh Muhammad 

Dedi Mahendra yang ditujukan  untuk  pengawasan  dan  kontrol lampu,  yang  

dimana user  dapat  mengakses  panel  kontrol  dari  web  yang  dibangun  pada  

Banana Pi [1], dan Perancangan Sistem dan Implementasi Listrik Prabayar pada 

Kost Mahasiswa Menggunakan Arduino Uno oleh Ahmad Ghozali Rizal yang 

ditujukan untuk membuat alat yang digunakan untuk monitoring kebutuhan listrik 

secara real-time dan menggunakan sistem prabayar [2]. Dari latar belakang yang 

telah diuraikan penulis bermaksud untuk membuat “ Prototype Smart Home System 
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dan Monitoring Camera Online Berbasis Web”. Yang nantinya aplikasi ini dapat 

digunakan dan dikembangkan untuk dapat mengontrol lampu, penyiram tanaman, 

dan gerbang serta monitoring keadaan rumah melalui cctv dari jarak jauh. 

Pengontrolan lampu dalam sistem ini dibuat untuk memudahkan pemilik 

rumah untuk menyalakan atau mematikan lampu dari jarak jauh, terkadang pemilik 

rumah lupa untuk mematikan lampu saat terburu-buru pergi bekerja atau hendak 

menghidupkan lampu teras jika rumah ditinggal untuk beberapa hari. Kontrol 

lampu dapat dilakukan melalui kontrol panel pada web. Dalam hal mengontrol 

penyiram tanaman dalam sistem ini juga dapat dilakukan melalui kontrol panel pada 

web, pengontrolan ini dibuat untuk menyiram tanaman jika pemilik rumah pergi 

untuk beberapa waktu. Sama halnya dengan pengontrolan lampu dan penyiram 

tanaman, pengontrolan gerbang juga dilakukan melalui kontrol panel pada web, 

pengontrolan ini dilakukan jika pemilik rumah akan masuk atau jika ada tamu yang 

sudah sampai di depan gerbang tetapi pemilik rumah masih di jalan untuk pulang 

maka gerbang dibuka supaya tamu menunggu di dalam. Cctv dalam sistem ini 

dibuat untuk mengawasi keadaan rumah dari jarak jauh dan dapat dilihat pada menu 

kamera didalam web. Beberapa hal yang akan penulis buat dalam tugas akhir ini 

dikarenakan untuk memudahkan hal-hal yang sering terlupakan atau yang harus 

dilakukan saat pemilik rumah bepergian. Permasalahan ini dapat diatasi dengan 

menggunakan salah satu teknologi yang handal saat ini, yaitu sebuah sistem kontrol 

dan monitoring yang dapat dikendalikan melalui website HTML5. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimana memudahkan pengguna untuk melakukan sistem kontrol, dan 

monitoring terhadap rumah secara otomatis ? 

b. Bagaimana cara merancang kontrol lampu, penyiram tanaman, gerbang, dan 

kamera dengan sistem kontrol yang dikendalikan secara otomatis ? 

c. Bagaimana cara menghubungkan sistem untuk bisa mengendalikan lampu, 

penyiram tanaman, gerbang, dan kamera secara otomatis ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Tugas 

Akhir ini, antara lain: 

a. Perangkat keras yang digunakan adalah usb webcam, lampu, relay switching, 

motor servo, motor DC, adaptor, dan Arduino. 

b. Pengendalian yang di lakukan adalah on/off lampu dan penyiram tanaman, 

buka/tutup gerbang melalui panel pada web. 

c. Pengiriman instruksi pengendalian sistem diakses menggunakan  VPN  atau 

jaringan  publik. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

beberapa tujuan pada penelitian ini, yaitu: 

a. Memudahkan pengguna untuk melakukan sistem kontrol, dan monitoring 

terhadap rumah secara otomatis. 

b. Merancang kontrol lampu, penyiram tanaman, gerbang dan kamera dengan 

sistem kontrol yang dikendalikan secara otomatis. 

c. Menghubungkan sistem untuk bisa mengendalikan lampu, penyiram tanaman, 

gerbang, dan kamera secara otomatis. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian kali ini akan dilakukan beberapa tahap sebagai 

berikut : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Penulis melakukan studi literature terhadap beberapa variabel terkait seperti 

pemrograman PHP, dan Arduino yang akan digunakan. Literatur yang akan 

menjadi rujukan diambil dari buku, jurnal, artikel dan beberapa sumber lain yang 

relevan. 

1.5.2 Perancangan 

Pada tahap perancangan, penulis memberikan gambaran secara lengkap 

tentang konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aplikasi. Konsep yang 

ditampilkan berupa rancangan user interface, topologi jaringan,dan lain-lain. 
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1.5.2.1 Rancangan Sistem 

Login User Data 

Gambar 1.1 Rancangan Sistem 

1.5.2.2 Topologi 

Web Monitoring 

of Prototype Smart Home 

System 

Gambar 1.2 Topologi Sistem 

1.5.3 Implementasi 

Tahap implementasi meliputi tahap instalasi dan konfigurasi. Pada tahap ini 

konsep yang telah ada pada tahap penelitian sebelumnya akan diimplementasikan 

bedasarkan rancangan yang telah dibuat.  
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1.5.4 Analisa dan Pengujian 

Pada tahap analisa dan pengujian, penulis melakukan analisis terhadap 

bagaimana kinerja sistem yang menggunakan Arduino untuk mengontrol lampu, 

gerbang, dan penyiram tanaman secara otomatis serta usb webcam untuk 

monitoring. Adapun variabel yang diuji adalah: 

a. Melakukan  monitoring  pada kamera pengawas melalui web. 

b. Melakukan kontrol lampu, gerbang, dan penyiram tanaman melalui internet 

berjalan dengan baik atau terjadi kendala dengan cara melihat kondisi rumah 

melalui streaming webcam. 

c. Menguji ketahanan device dengan durasi tertentu. 


