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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan 

sarana pembinaan keluarga[1]. Dengan begitu rumah berfungsi sebagai 

tempat berkumpul, menghilangkan lelah bersama dengan keluarga. Untuk 

membangun rumah yang nyaman membutuhkan biaya yang tinggi, belum 

lagi biaya perawatan, keamanan dan lain sebagainya. Pada umumnya, 

rumah memiliki sistem kelistrikan yang paten atau sudah tetap. Rutinitas 

seperti menyalakan lampu pada sore hari, mematikan lampu pada jam tidur, 

bahkan lupa mematikan lampu di kamar mandi terlebih lupa mengunci pintu 

pada malam hari adalah hal yang lumrah dilakukan pada sistem kelistrikan 

rumah paten. Berdasarkan permasalahan ini kita membutuhkan sebuah 

otomasi 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 ke bawah yang mempunyai 

penghasilan yang tidak besar. Pilihan kedua untuk menyelesaikan 

permasalahan ini adalah dengan membangun sebuah perangkat cerdas 

pembantu rumah tangga yaitu seperti smarthome. 

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][2]. 

Smarthome merupakan suatu sistem yang dapat digunakan untuk 

memonitor dan mengendalikan berbagai perangkat elektronik rumah dari 

jarak jauh dengan menggunakan wireless control, seperti remote control 

atau perangkat yang lain[3]. Smarthome pada umumnya memiliki 2 

subsistem, yaitu sisi perangkat lunak sistem dengan antarmuka pengguna 

dan perangkat keras sistem. Sisi perangkat lunak sistem dengan antarmuka 

pengguna bertugas sebagai antarmuka sistem kepada pengguna dan 

melakukan proses komputerisasi dari perintah pengguna dan meneruskan 

perintah kepada perangkat keras sistem yang telah ditanam pada sistem 
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kelistrikan rumah. Sedangkan perangkat keras sistem bekerja 

sebagai pusat titik kontrol pada perabotan maupun titik kelistrikan pada 

rumah.  

Teknologi smarthome berkaitan dengan 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 [4][5]. Internet of Things merupakan pandangan di mana Internet 

meluas ke dunia nyata yang mencakup benda sehari-hari. Dengan begitu 

benda fisik tidak lagi terputus dari dunia maya, namun dapat dikendalikan 

dari jarak jauh dan dapat berperan sebagai titik akses fisik ke layanan 

Internet. Jika smarthome mengadopsi teknologi ini maka smarthome dapat 

di kontrol dari jarak jauh, dari tempat-tempat yang terhubung dengan 

internet. 

Beberapa modul smarthome yang ada dipasaran tidak 

mengintegrasikan alat-alat rumah tangga sederhana yang sudah ada seperti 

Televisi, Air Cleaning, Lampu, dan alat-alat yang lain, sehingga kontrol 

dengan alat-alat rumah tangga tetap dilakukan manual atau terbatas dengan 

produk yang sudah disediakan vendor smarthome yang bersangkutan. 

Sistem smarthome sering kali tidak ada otomasi cerdas yang disediakan 

seperti meniru kontrol-kontrol yang sering dilakukan pengguna. Padahal 

dengan adanya kecerdasan ini pengguna dibantu untuk mengerjakan 

kegiatan hari-hari mereka ketika pengguna lupa mengerjakan pekerjaan 

yang biasa dikerjakan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membangun 

sebuah sistem perangkat keras rumah cerdas yang terdiri dari beberapa 

modul, seperti kendali intensitas cahaya lampu (lamp control), kunci pintu 

otomatis (door lock), kendali kelistrikan dan sensor konsumsi energi listrik 

(watt meter & electricity control), kendali inframerah dan kamera yang 

terintegrasi dengan server. Dengan beberapa modul rumah cerdas tersebut 

sistem ini dapat menjalankan operasi sistem rumah cerdas seperti memberi 

kendali kelistrikan, kendali kunci pintu otomatis, laporan statistik konsumsi 

listrik, kendali perabotan berbasis inframerah, dan kamera untuk memantau 

suatu ruangan secara langsung. Semua kendali tersebut akan dapat 

dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan sambungan internet. 
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1. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana cara mengendalikan peralatan rumah secara otomatis?  

 

2. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan smarthome ini hanya pada sisi perangkat keras sistem. 

b. Modul Door Lock menggantikan fungsi kunci pintu manual. 

c. Modul Watt Meter & Electricity Control menggantikan saklar manual 

sekaligus berfungsi sebagai monitor konsumsi energi. 

d. Modul Lamp Control mengendalikan intensitas cahaya lampu pada 

lampu dimmable atau dapat diredupkan.  

e. Modul Kendali Inframerah menggantikan fungsi remote control 

inframerah. 

f. Monitoring suatu ruangan atau tempat dilakukan dengan ip kamera. 

g. Setiap modul menggunakan komunikasi WiFi, sehingga modul harus 

mendapatkan jangkauan sinyal WiFi yang baik. 

h. Server menggunakan web hosting yang terhubung dengan local server 

sebagai kontrol dan monitoring jarak jauh. 

i. Semua modul berkomunikasi melalui internet atau jaringan lokal WiFi; 

dan membutuhkan aliran listrik dari jala PLN. 

j. Pada kondisi offline modul harus berada pada jaringan yang sama 

dengan server. 

k. Penggunaan kendali lampu harus dengan lampu yang mendukung 

dimming atau dapat diredupkan dengan maksimal 300 watt. 

l. Pada modul Door Lock keluaran voltase untuk solenoid armature adalah 

9 volt. 

m. Modul Watt Meter & Electricity Control dapat merekam dan 

memutus/menyambungkan beban hingga 2000 watt.  
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1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Menghasilkan beberapa perangkat keras smarthome yang dapat 

mengendalikan peralatan rumah secara otomatis. 

b) Dapat memonitor kondisi suatu ruangan secara langsung. 

 

2. Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Perancangan Sketsa Perangkat Keras Sistem 

Pada tahap ini dilakukan sketsa dan desain pada setiap perangkat 

keras yang digunakan. Desain harus memenuhi kebutuhan individu 

setiap perangkat keras dan tepat guna. Pada tahap ini akan ditentukan 

skematik perangkat keras dan menentukan komponen yang cocok untuk 

digunakan.  

b) Perancangan dan Perakitan Perangkat Keras  

Tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan 

dengan kebutuhan otomasi apa saja yang akan digunakan pada rumah 

pintar ini. Kemudian informasi apa saja yang dibutuhkan pengguna 

sehingga akan disajikan sebagai informasi untuk pengguna. 

Pengumpulan data ini bisa menggunakan paper, journal dan media 

informasi lainnya termasuk survey sebagai sumber informasi. Sehingga 

kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan rumah pengguna bisa 

tercapai 

c) Arsitektur Sistem 

Adapun desain arsitektur dari sistem yang akan dibuat dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Arsitektur sistem. 

 Pada gambar di atas komponen arsitektur sistem dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa layer, sebagai berikut: 

1) Server Layer: merupakan layer inti dari sistem ini, yaitu sebagai 

pemroses keseluruhan sistem dan komponen menyimpan semua 

data sistem. 

2) Communication Layer: Adalah layer kedua yang merupakan 

media komunikasi yang digunakan antar subsistem.  

3) Media Layer: Layer ini merupakan media komunikasi yang 

digunakan oleh modul-modul dalam berhubungan dengan server. 

4) Modul Layer: merupakan layer paling dasar dari keseluruhan 

sistem. Layer ini berhubungan langsung dengan sensor-sensor dan 

atau alat-alat yang akan dikontrol, sebagai berikut: 

a. Door Lock  

Modul ini berfungsi sebagai alat pengunci pintu nirkabel yang 

dapat dikontrol oleh server. Modul ini terdiri dari solenoid door 

lock, driver solenoid door lock, dan ESP8266. 

b. Lamp Control  

Modul ini berfungsi untuk mematikan dan menyalakan lampu, 

dan dapat mengendalikan terang redupnya lampu sesuai 

keinginan pengguna. Modul ini terdiri dari rangkaian dimmer, 

relay, dan ESP8266. 

c. Watt Meter & Electricity Control 

Modul ini berfungsi untuk memantau arus. Informasi yang 

didapat adalah penggunaan listrik per jam menyesuaikan 



 6 

kebutuhan pengguna, serta dapat memutuskan atau 

menyambungkan arus yang dikontrol. Listrik yang masuk akan 

dilewatkan modul terlebih dahulu, lalu diteruskan ke terminal 

listrik. Modul ini terdiri dari sensor arus non-invasive current 

transformer, relay, dan ESP8266. 

a. Kamera 

Modul ini merupakan modul produk yang ada dipasaran, yaitu 

IP Camera. Fungsi dari produk ini adalah sebagai monitoring 

ruangan. 

b. Kendali Inframerah 

Modul ini merupakan modul pengganti remote control, yang 

dapat dikendalikan oleh server. Modul ini merupakan 

penghubung antara perabotan yang menggunakan remote 

control dengan sistem sehingga perabotan yang terdapat modul 

ini dapat dikontrol oleh sistem. Modul ini terdiri dari sensor 

inframerah, lampu LED inframerah, dan ESP8266. 

Sistem ini mempunyai 2 opsi jaringan, yaitu: 

1) Offline 

Kontrol dan monitoring pada sistem tidak menggunakan jaringan 

public atau internet, sehingga langsung mengakses perangkat wifi 

pada Raspberry Pi atau perangkat yang lain yang terhubung dengan 

server. 

 
Gambar 1.2 Arsitektur jaringan offline.



 7 

1) Online 

Pada saat menggunakan arsitektur ini monitoring dan kontrol 

jaringan bisa diakses dari luar menggunakan jaringan seluler 

menggunakan bantuan server public seperti hosting dan lainnya. 

 
Gambar 1.3 Arsitektur jaringan online. 

 

a) Fitur Sistem 

Sistem ini mengusulkan beberapa fitur, sebagai berikut: 

1) Modular Component: Otomasi rumah dengan beberapa modul 

yang ditawarkan yaitu lamp control, door lock, watt meter, kendali 

inframerah dan kamera dengan pemasangan dan pelepasan secara 

mudah. 

2) Infrared Support: Semua perangkat yang menggunakan remote 

control inframerah dapat dikontrol dengan memasang modul 

kendali inframerah. 

3) Wattage Sensor: Pengguna sistem ini akan mengetahui jumlah watt 

dan dapat mengendalikan aliran listrik dengan menggunakan 

wattmeter&electricity control. 

4) Live Monitoring: Dengan modul kamera pengguna dapat 

mengetahui suatu kondisi ruangan secara langsung dan dapat 

mengambil foto.
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1) Door Security: Kunci pintu dapat dikendalikan oleh pengguna

melalui koneksi internet.

2) Light Intensity Control: Dengan lampu yang dapat diredupkan

pengguna dapat mengendalikan intensitas cahaya lampu.

3) Scheduling Device: Kontrol semua perangkat dapat dilakukan

dengan terjadwal.

4) IoT Support: Kontrol sistem tidak harus menggunakan jaringan

local, sistem ini juga dapat diakses menggunakan jaringan public

yaitu internet.

5) Smart AI: Sistem ini berfungsi untuk meniru kegiatan harian

pengguna, sehingga jika pengguna lupa, maka sistem akan

mengingatkan pengguna dan akan mengerjakannya jika pengguna

mengabaikan notifikasi sistem.

a) Pengerjaan

Tahap ini akan dilakukan proses implementasi berdasarkan 

rancangan yang telah dibuat. Semua komponen yang diperlukan akan 

dikumpulkan untuk perakitan modul-modul yang telah didesain.  

Setelah itu dilakukan perakitan komponen maupun sensor 

hingga menjadi sebuah modul sesuai dengan desain dan sketsa modul.  

Setelah modul selesai dirakit, program pada setiap modul 

didesain sesuai dengan kebutuhan dan fungsionalitas modul. Pertama 

kali dilakukan pengujian sensor dan kalibrasi, selanjutnya adalah 

fungsionalitas keseluruhan modul. 

b) Pengujian dan Analisis

Tahap ini dilakukan uji coba dan analisis terhadap perangkat 

lunak dan perangkat keras yang telah dibuat untuk mengetahui 

kemampuan dan keakuratan hasil maupun fungsional modul-modul. 

Pengujian dilakukan pada setiap perangkat dan fitur yang ditawarkan.  

c) 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 

analisis, beserta kesimpulan dan saran. 


