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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi, masyarakat sering di sibukkan oleh smartphone bahkan 

masyarakat lebih mementingkan smartphone dari pada orang yang sedang berada 

di sekitar mereka, terutama pada masyarakat perkotaan. Mereka cenderung 

individualisme dan tidak mengenal masyarakat disekitar mereka. Sifat mereka yang 

seperti ini seperti melupakan tradisi jaman dahulu dimana hampir setiap kepala 

rumah tangga di suatu wilayah itu mengenal satu sama lain. Dari catatan Internet 

World Statistics, Amerika Utara adalah kebanyakan pengguna di dunia dengan 

penetrasi yang meng akses internet mencapai 78,6 persen, sedangkan di 

Australia/Oseania 67,8 persen, begitu pula di Benua Eropa mencapai 63,5 persen,  

di  bagian Amerika Latin Karibia 43 persen, di daerah Timur Tengah 40,2 persen, 

di Benua Asia 27,5 persen, dan yang terakhir adalah Afrika sebanyak 15,6 persen. 

Jumlah total dari berbagai daerah di belahan dunia  mencapai sekitar 2,4 milyar 

orang atau bahkan lebih dari sepertiga penduduk dunia. [1] 

Dengan banyaknya perkembangan teknologi pada saat ini maka banyak 

sekali teknologi terbarukan yang digunakan untuk mempermudah urusan manusia. 

Yang menjadi trending topic adalah penerapan smart home atau rumah cerdas. Dari 

hal tersebut maka diperlukan sebuah miniPC atau perangkat komputer yang kecil. 

Dalam metode penerapan ini menggunakan miniPC yang biasanya  disebut dengan 

sebutan raspberry pi, dengan teknologi pada sebuah jaringan yang disebut dengan 

wireless, wire yang di sambungkan pada teknologi pintar pada smartphone dimana 

di jman yang canggih ini menjadi master dalam dunia teknologi, didalam jaringan 

itu diterapkanlah miniPC  yaitu raspberry pi. Pada saat ini peran smartphone sangat 

penting karena smartphone bekerja untuk mengontrol perangkat elektronik tersebut 

untuk dapat mengoptimalkan dan juga mengontrol sistem dari sebuah rumah. [2] 

Pada saat ini yang sedang menjadi trending topik di dunia teknologi adalah 

penerapan rumah cerdas. Berdasarkan  hal tersebut maka diperlukanlah sebuah  
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miniPC yaitu adalah  perangkat komputer yang mini atau lebih praktis karena 

bentuknya yang kecil . MiniPC yang digunakan biasa disebut dengan raspberry pi,  

didalamnya raspberry pi  sendiri sudah menerapkan sebuah teknologi yaitu berupa 

jaringan yang dinamakan wireless dan juga wire, pada jaringan ini yang sudah 

dihubungkan dengan teknologi yang ada pada smartphone saat ini menjadi sebuah 

reward dalam perkembangannya di dunia teknologi. Dan smartphone sendiri juga 

memiliki peran penting dalam hal ini, karena pada smartphone sendiri punya cara 

kerja untuk mengontrol perangkat elektonik tersebut. [3] 

Semakin berkembangnya jaman, semakin berkembang pula teknologi 

jaman sekarang. Bel rumah berbasis listrik merupakan pengganti cara manual yang 

mengetuk pintu rumah. Semakin banyaknya alat teknologi baru bermunculan 

semakin banyak ide yang dituangkan untuk membantu kehidupan manusia. 

Saat ini yang dibutuhkan oleh orang jaman sekarang yang dimana mereka 

sibuk bekerja sedangkan mereka memiliki tanggung jawab lain seperti merawat 

anggota keluarga yang memiliki keterbatasan fisik atau anggota keluarga yang 

sudah berusia lanjut adalah sebuah inovasi terbaru dengan memanfaatkan teknologi 

terbaru seperti home monitoring. Bel otomatis mungkin salah satu bagian dari smart 

home. Alasan dari pemasangan bel otomatis ini beragam mulai dari hanya sekedar 

untuk lebih memudahkan tamu dalam memberitahukan kepada tuan rumah atas 

kehadiran mereka hingga mengaplikasikan bel ini untuk sistem anti maling. [4] 

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka penulis mengangkat topik 

“RANCANG BANGUN SISTEM OTOMASI BEL RUMAH DAN PENGENALAN 

WAJAH BERBASIS OPEN CV DENGAN SISTEM NOTIFIKASI TELEGRAM”. 

Dengan adanya alat ini maka diharapkan bisa memberi kemudahan untuk 

membantu masyarakat mengatasi kebutuhan akan sebuah sistem otomasi bel rumah 

dengan pengenalan wajah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang diatas maka dapat di simpulkan permasalahan 

dalam skripsi ini yaitu : 

1. Bagaimana menerapkan sistem pengenalan wajah menggunakan OpenCV ? 
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2. Bagaimana merancang dan membuat sebuah alat pengganti bel listrik dan 

metode pengenalan wajah ? 

3. Bagaimana merancang dan membuat sistem pemberitahuan bel listrik 

menggunakan aplikasi Telegram ? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Hanya akan membahas tentang penerapan sistem bel otomatis menggunakan 

Raspberry pi dengan berbasis notifikasi Telegram.  

2. Pengguna alat ini hanya terbatas pada 1 orang yaitu si pemilik rumah. 

3. Jarak untuk menangkap objek berkisar 5 meter dari sensor. 

1.4 Tujuan 

1. Pengenalan wajah berdasarkan sudut kemiringan dan jarak terhadap camera. 

2. Untuk otomasi bel rumah sehingga pada saat tamu datang bel berbunyi secara 

otomatis. 

3. Untuk pemantauan sistem pengenalan wajah menjadi lebih mudah dan dapat 

dilihat dari smartphone. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar dapat lebih mendapatkan hasil dan juga arah yang lebih tepat tentang 

beberapa hal yang akan dibahas maka didalam skripsi atau tugas akhir ini akan 

disusun sebagai berikut  

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab yang paling pertama ini akan membahas beberapa hal 

yaitu mengenai latar belakang lalu rumusan masalah 

berikutnya tujuan, batasan masalah dan yang terakhir yaitu 

sistematika dalam penulisan. 

 

BAB II             : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini adalah bab kedua membahas tentang dasar teori  

tentang permasalahan yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang ada pada tugas akhir.  
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BAB III  : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Didalam bab ini yaitu bab 3 akan dilakukan pembahasan 

tentang beberapa proses dari perencanaan dan juga 

pembuatan yang meliputi dari studi literatur, perencanaan, 

pembuatan alat, dan yang terakhir yaitu cara kerja. 

 

BAB IV  : HASIL DAN ANALISA 

Pada bab ini yaitu bab ke 4 dimana pada bab ini akan 

dijelaskan hasil dari analisa didalam proses pengujian pada 

alat yang telah dibuat. 

 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab yang terakhir ini berisi tentang semua kesimpulan 

yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi atau tugas 

akhir ini, dan tentunya juga saran yang digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengembangan program selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 


