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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian penelitian yang sudah 

dilakukan. Selain itu terdapat saran yang merupakan masukan dari penulis untuk 

keperluan pengembangan selanjutnya. 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan proses penelitian tugas akhir dapat disimpulkan 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

1. Dengan menginstal sistem operasi raspbian, library wiringpi, web server 

nginx, PHP, MySQL dan menghubungkan perangkat raspberry pi, 

smartphone, laptop, relay, lampu rumah, USB WiFi dan menginstal web 

server di raspberry pi, dapat dibuat smart home system untuk mengontrol 

lampu. 

2. Dengan menginstal web server nginx di raspberry pi, raspberry pi dapat 

berfungsi sebagai web server dan menjalankan website panel yang 

digunakan untuk mengontrol lampu.  

3. Dengan menggunakan router wireless, raspberry pi dapat terhubung 

dengan smartphone, komputer atau laptop dalam satu jaringan WiFi yang 
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sama dan website panel yang berjalan di web server nginx raspberry pi 

dapat di akses dengan menggunakan browser. 

 

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa 

hal, yaitu sebagai berikut : 

1. ke-empat buah lampu dapat dinyalakan dan di padamkan melalui web 

panel, dan status lampu sedang menyala atau padam, sebelum dan setelah 

dilakukkan pengontrolan dapat ditampilkan di web panel. 

2. Pengontrolan lampu rumah dapat dilakukan dalam jarak 0 meter – 15 

meter dari router wireless.  

 

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang sudah dilakukan, sistem yang 

dibangun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem yang dibangun 

adalah pengontrolan lampu yang mendukung multiple platform, sedangkan, 

kekurangan sistem yang dibangun adalah pengontrolan yang masih terbatas pada 

jaringan WiFi dengan jarak maksimal 15 Meter. 
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6.2 Saran 

 Sistem Pengontrol Lampu Rumah Berbasis Raspberry Pi ini merupakan 

sistem yang belum sempurna, sehingga dibutuhkan penyempurnaan secara 

berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu disarankan: 

1. Membuat pengontrolan dapat dilakukan secara online atau melalui internet 

2. Menambah jumlah lampu yang dapat dikontrol, hingga jumlah maksimal 

yang dapat dilakukan dengan menggunakan raspberry pi 

3. Menambah fitur pengingat untuk menyalakan atau memadamkan lampu 

ketika rumah sedang kosong 

4. Melakukan penelitian untuk membandingkan kinerja web server nginx 

dengan web server lain, untuk mengontrol lampu. 

5. Mengembangkan pengontrolan dengan menggunakan perintah suara, 

deteksi keberadaan orang dalam ruangan, intensitas cahaya dalam ruangan 

dan lainnya 

6. Menambah fungsi atau fitur lain, seperti monitoring ruangan dan 

otomatisasi pada sistem 

7. Memaksimalkan penggunaan raspberry pi dengan menambah fungsi lain 

seperti Network Attach Storage (NAS), Music Streaming dan lainnya 

 

 

 


