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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin banyak 

memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana segala hal yang 

banyak diterapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mesin ataupun 

elektronika, sehingga pekerjaan manusia dapat dikerjakan dengan mudah tanpa 

harus membuang tenaga dan dapat mempersingkat waktu. Berbagai alat rumah 

tangga hingga alat kerja kantor menggunakan alat elektronik sehingga pekerjaan 

manusia jauh lebih ringan dan mudah. Salah satu contohnya dalam sistem kontrol 

pintu otomatis menggunakan perintah suara, pintu merupakan alat yang sangat 

penting dalam suatu rumah, kantor dan ruangan dan tempat lainnya. Sebab pintu 

adalah lapis pertama untuk melindungi isi ruangan, karena hal tersebut yang harus 

memiliki sistem keamanan pintu.  

Berbagai macam penelitian tentang pengenalan kontrol pintu telah berhasil 

dilakukan. Dari kajian literatur yang dilakukan (Silvia dkk, 2014) tentang rancang 

bangun akses kontrol pintu gerbang berbasis arduino menyimpulkan bahwa 

berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem ini dapat menerima perintah 

untuk membuka pintu dari aplikasi smartphone android dengan waktu respon 

maksimum 1 detik dan mencakup jarak hingga 11 meter. Namun, penelitian 

tersebut belum autentifikasi perintah suara sehingga tingkat keamanan masih belum 

maksimal.  

(Rizal dan Slamet 2014) menerapkan pintu pagar otomatis dengan kontrol 

suara berbasis smartphone android telah dibuat model sistem buka tutup pintu pagar 

menggunakan mikrontroler arduino uno, alat sistem pagar buka tutup pintu pagar 

dapat berjalan ketika menerima dari smartphone android dan jangkuan terjauh yang 

didapat pada kondisi diruang terbuka dan tertutup adalah 30meter. Namun, 

penelitian tersebut belum diterapkan pada sistem pintu otomatis berbasis NI 

MyDAQ.  
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Untuk menghasilkan perhitungan perintah suara diperlukan metode untuk 

pencocokan suara, diantaranya yaitu metode Fast Fourier Transform (FFT). FFT 

merupakan salah  satu metode untuk transformasi sinyal suara dalam domain waktu  

menjadi sinyal dalam domain frekuensi, artinya proses perekaman suara disimpan 

dalam bentuk digital berupa gelombang spectrum suara yang berbasis  frekuensi 

sehingga lebih mudah dalam menganalisa spectrum frekuensi suara yang telah 

direkam, Reonaldo (Yohanes Sipasulta, 2014) 

Untuk mengatasi masalah tersebut memberikan ide yang inovatif berupa 

perancangan dan pembuatan pintu otomatis untuk memudahkan dalam membuka 

dan menutup pintu dengan perintah suara menggunakan NI MyDaq. Sistem yang 

dibangun diharapkan dapat membantu masyarakat untuk sistem kontrol rumah 

dengan tingkat keamanan yang tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

a) Bagaimana merancang dan membuat sistem pintu otomatis dengan 

perintah suara ? 

b) Bagaimana cara implementasikan Labview pada National Instrument 

MyDAQ ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari tugas akhir ini tujuan yang harus dicapai adalah : 

a) Merancang dan membuat sistem pintu otomatis menggunakan perintah 

suara untuk membuka dan menutup pintu. 

b) Mengimplementasikan Labview pada National Instrument MyDAQ. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

a) Perancangan dan analisa menggunakan Software Labview 

b) Kontroler sepenuhnya menggunakan computer dengan perangkat National 

Instrument MY DAQ. 


