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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem rumah cerdas (Smart Home) adalah sistem aplikasi yang 

merupakan gabungan antara teknologi dan pelayanan  yang dikhususkan pada 

lingkungan rumah dengan fungsi tertentu yang bertujuan meningkatkan efesiensi, 

kenyamanan dan keamanan penghuninya. Sistem rumah cerdas biasanya terdiri 

dari perangkat kontrol, monitoring dan otomatisasi beberapa perangkat atau 

peralatan rumah yang dapat diakses melalui sebuah komputer[8]. 

Sistem smart home dengan berbagai fasilitasnya, akan memberikan 

keamanan dan kenyamanan bagi pemilik rumah dan orang-orang yang yang 

tinggal di dalamnya, karena dapat memudahkan pekerjaan agar menjadi lebih 

cepat, efektif dan efisien. 

Sebelumnya sudah ada penelitian tentang smart home yang berjudul 

Pembangunan Electrical Control System Berbasis Smartphone Android dengan 

Media Internet (Implementasi Sistem Smart Home). Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah membangun sistem pengontrol alat elektronik 

menggunakan smartphone android dengan menggunakan Microcontroller 

ATMega328P-PU sebagai pengendali utama dan juga Ethernet shield sebagai 

penghubung data ke web service yang menyimpan instruksi menyalakan dan 

memadamkan peralatan listrik[5]. 
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Keterbatasan dari penelitian ini adalah pengontrolan yang tidak 

mendukung multiple platform dan web service yang di hosting. Pengguna sistem 

hanya dapat mengontol alat elektronik menggunakan smartphone berbasis 

android, sehingga jika pengguna sistem berniat mengganti smarphonenya dengan 

smartphone non android atau kehilangan smartphone androidnya otomatis sistem 

tidak dapat digunakan, padahal bisa saja pengguna sistem masih memiliki 

smartphone non android atau bahkan komputer dan laptop yang seharusnya dapat 

digunakan untuk menggunakan sistem. 

Ditambah lagi dengan penggunaan web service yang di hosting akan 

menambah biaya yang dikeluarkan untuk sebuah sistem smart home.  Biaya untuk 

web service ini dapat diminimalisir dengan menggunakan Raspberry Pi yang 

dapat berfungsi selayaknya komputer pribadi dan berjalan sebagai server website 

dengan konsumsi daya listrik yang kecil yaitu 5 volt. 

Selain penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya ada juga penelitian 

tentang smart home yang berjudul Otomatisasi Smart Home dengan Raspberry Pi 

dan Smartphone Android. Kesimpulan penelitian ini adalah Raspberry Pi dapat 

digunakan untuk mengontrol alat-alat elektronik pada rumah menggunakan 

smartphone android dengan jaringan wireless sebagai media komunikasinya 

dengan Raspberry Pi[6]. 

Sama seperti penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, pada 

penelitian ini pengontrolan tidak mendukung multiple platform. Sistem smart 

home yang hanya dapat dilakukan melalui smartphone berbasis android dianggap 
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memiliki keterbatasan, karena sistem smart home yang dibangun seharusnya 

mendukung penggunaan smartphone dari berbagai platform, komputer dan laptop. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dibuatlah penelitian 

yang bertujuan untuk mengimplementasikan sistem smart home untuk mengontrol 

lampu rumah yang pengontrolannya mendukung multiple platform dengan 

menggunakan raspberry pi sebagai web server yang menjalankan website sebagai 

control panel untuk meyalakan dan memadamkan lampu. 

Raspberry Pi adalah sebuah mini computer yang berukuran sebesar kartu 

kredit yang dibuat di Inggris oleh Raspberry Pi Foundation[1][3][4]. Raspberry Pi 2 

Model B menggunakan System on a Chip (SoC) dari Broadcom BCM2836, juga 

sudah termasuk prosesor ARMv7 900 MHz, GPU VideoCore IV dan RAM 

sebesar 1 GB[1]. 

Penelitian ini akan dibangun dalam bentuk purwarupa, Website diakses 

secara nirkabel melalui smartphone, komputer atau laptop. Untuk mengakses 

website dibutuhkan authentication user, sehingga hanya orang tertentu yang dapat 

mengontrol lampu. Lampu terhubung ke Raspberry Pi melalui fitur GPIO 

(General  Purpose  Input  Output). Masing-masing lampu juga memiliki relay 

yang di pasang di antara GPIO dan lampu sebagai saklar ON/OFF. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat sebuah sistem yang 

berfungsi untuk mengontrol lampu rumah menggunakan raspberry pi ? 

2. Bagaimana cara mengontrol lampu melalui website dengan bantuan 

smartphone, komputer atau laptop ? 

3. Bagaimana cara membuat website dapat menampilkan status lampu 

sedang menyala atau padam sebelum dan sesudah dikontrol ? 

4. Bagaimana membuat tampilan antarmuka control panel berbasis 

website yang user friendly  dan hanya dapat diakses oleh orang yang 

berhak (authentication user)? 

5. Bagaimana membuat raspberry pi berfungsi sebagai web server ? 

6. Bagaimana pengontrolan dapat dilakukan dengan menggunakan 

jaringan WiFi ? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dibatasi. Tujuannya untuk 

memperjelas ruang lingkup penelitian. Batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem dibangun dalam bentuk prototype atau purwarupa 

2. Menggunakan Raspberry Pi 2 Model B 

3. Pengendalian yang dilakukan adalah On / Off 

4. Control panel dibuat berbasis website 

5. Akses website melalui proses authentication user terlebih dahulu 

6. Ruang lingkup sistem dibangun dalam area WiFi (IEE 802.11n), jarak 

koneksi dengan router wireless maksimal 15 Meter 

7. Jumlah lampu dalam sistem yang dibangun adalah 4 buah 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sebuah sistem yang berfungsi untuk mengontrol lampu rumah 

berbasis raspberry pi 

2. Membuat website yang dapat digunakan untuk mengontrol lampu dan 

menampilkan status lampu sebelum dan sesudah dilakukan pengontrolan 

3. Membuat pengontrolan lampu dapat dilakukan melalui jaringan WiFi 

dengan menggunakan smartphone, komputer atau laptop 
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1.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan, sehingga mendapat hasil sistematis dan terarah 

adalah sebagai berikut sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Masalah yang ada pada penelitian ini ditemukan dari membaca 

penelitian serupa. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, dokumen dan 

jurnal publikasi sebagai landasan teori. 

3. Studi Literatur 

Studi  literatur dilakukan  untuk mengidentifikasi masalah sehingga 

sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan.  

4. Perancangan Sistem 

Membuat rancangan dari sistem yang akan dibangun. 

5. Implementasi 

Pada tahap implementasi, penulis mulai membangun sistem sesuai 

dengan perencanaan sistem. 

6. Pengujian Sistem 

Melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun, untuk 

menemukan kesalahan yang mungkin terjadi selama pengembangan, 

sehingga sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan yang digunakan penulis untuk 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir  ini terdiri dari enam bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB III  ANALISIS SISTEM 

Bab ini berisi identifikasi masalah dan analisa 

sistem.  

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi perancangan sistem, meliputi 

pemodelan sistem dan perancangan user interface. 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

 Bab ini membahas lingkungan implementasi, 

implementasi komponen, dan pengujian.. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian 

pengujian aplikasi dan saran untuk pengembangan 

aplikasi kedepannya. 


