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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rumah merupakan salah satu tempat untuk menikmati keamanan dan 

kenyamanan hidup. Terkadang muncul pemikiran untuk memiliki rumah yang 

benar-benar bisa mengerti keinginan pemiliknya, membayangkan rumah yang 

cukup cerdas (smart home) untuk bisa mengurangi beban kerja di rumah. Bisa 

mengkontrol alat-alat elektronik hanya dengan satu pengontrol pusat [1]. 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 efisiensi, kenyamanan dan keamanan 

penghuninya [1].  

Saat ini, semakin banyak orang menjadi sadar membuat rumah mereka menjadi 

ramah lingkungan. Rumah pintar memungkinkan pengguna mengelola energi yang 

dikonsumsi dan meningkatkan keamanan dengan mengendalikan pencahayaan, 

penutup jendela, penggunaan irigasi dan pemantauan. Sistem kontrol rumah yang 

cerdas memberikan solusi untuk teknologi bantu terutama untuk orang cacat dan 

lansia [2] . 

Semakin tinggi kebutuhan akan kenyamanan rumah saat ini, teknologi semakin 

berperan dalam mewujudkannya [1]. Salah satu contohnya adalah Arduino UNO 

R3 yang bisa digunakan untuk mengendalikan sistem keamanan  dan otomasi 

pencahayaan pada Rumah Cerdas (smart home). Teknologi Arduino UNO R3 

merupakan teknologi yang mampu mengendalikan beberapa alat dengan program 

yang dibuat [3].  

Untuk sistem keamanan, teknologi yang dibutuhkan adalah teknologi Radio 

Frequency Identification (RFID) dan Keypad 4x4 yang bisa digunakan untuk akses 

sistem keamanan pada rumah cerdas (smart home). Teknologi RFID merupakan 

teknologi yang mampu mengirimkan identitas berupa digit tertentu dengan 

menggunakan gelombang radio [1]. Sedangkan keypad 4x4 yaitu komponen 
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elektronik yang digunakan sebagai masukan, disusun dari beberapa tombol/switch 

dengan teknik matrix [4].  

Selain sistem keamanan, sistem otomasi pencahayaan sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan efisiensi kebutuhan. Teknologi yang dibutuhkan yaitu sensor Light 

Dependent Resistancy (LDR) dan sensor Passive Infra Red(PIR) . Light Dependent 

Resistor atau LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya 

tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya [5]. Sedangkan sensor PIR 

adalah sebuah alat penginderaan yang biasanya di gunakan untuk mendeteksi 

pergerakan manusia dengan memanfaatkan panas tubuh dari pada manusia itu 

sendiri [3].  

Dengan memanfaatkan teknologi RFID, Keypad 4x4 Limit switch sebagai input 

aktivasi untuk sistem keamanan, dan sensor PIR dan sensor LDR sebagai input 

untuk otomasi pencahayaan. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk 

meningkatkan keamanan rumah, efisiensi, dan kenyamanan penghuninya. Karena 

rumah pada umumnya masih menggunakan kunci manual pada pintu dan saklar 

pada rumahnya yang tingkat keamanan masih rendah dan efisiensinya kurang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan antara lain : 

1. Bagaimana rancang bangun sistem keamanan dan otomasi pencahayaan 

rumah cerdas berbasis Arduino Uno ? 

2.  Bagaimana kinerja dan hasil pengujian serta analisis dari rangkaian sistem 

keamanan dan otomasi pencahayaan rumah cerdas berbasis Arduino Uno ? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, studi khusus skripsi ini akan 

dibatasi pada beberapa masalah berikut : 

1. RFID yang digunakan hanya pada band frekuensi tinggi atau band High   

Frekuensi (HF) yaitu 13,56 MHz. 

2.   Plant yang dikendalikan terdiri dari pintu dan lampu pijar 
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3.   Pengujian dilakukan pada prototype ruangan 3 ruangan. 

4.  Sistem hanya dapat berjalan saat ada aliran listrik. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam tugas akhir  ini adalah untuk : 

1.  Melakukan rancang bangun sistem keamanan dan otomasi pencahayaan 

rumah cerdas berbasis Arduino Uno. 

2.  Pengujian dan analisis hasil perancangan sistem keamanan dan otomasi 

pencahayaan rumah. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.5.1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkandapat menjadi potensi untuk 

pengembangan ilmu di bidang sistem kendali dan dapat memberikan kontribusi 

akademik mengenai rancang bangun sistem keamanan dan otomasi pencahayaan 

rumah cerdas berbasis Arduino Uno.  

1.5.2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya sistem ini manfaat yang diperoleh yaitu sebagai acuan atau 

tolak ukur untuk pembuatan sistem keamanan dan otomasi pencahayaan rumah 

cerdas dan dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan dan keamanan para pemilik 

rumah.  

1.6. Posisi Penelitian (State of the art) 

State of the art merupakan pernyataan yang menunjukan bahwa penyelesaian 

masalah yang diajukan merupakan hal yang berbeda dengan penelitian yang telah 

dilakukan pihak lain. Dalam bagian ini akan diuraikan secara singkat penelitian 

terdahulu yang dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini akan dilakukan. 

State of the art ditunjukan pada Gambar 1.1. 
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 Implementasi Radio Frequency Identification (RFID) 

Sebagai Otomasi Pada Smart Home  oleh Febri Zahro 

Aska, Deni Satria,M.Kom , Ir.Werman Kasoep,M.Kom 

Jurusan Sistem Komputer. Universitas Andalas.

Pada penelitian ini, peneliti mengukur berapa jarak 

yang akan terbaca oleh reader RFID dalam 

implementasi RFID sebagai otomasi.

 Alat Pengaman Pintu Rumah Menggunakan Rfid 

(Radio Frequency Identification) 125 Khz Berbasis 

Mikrokontroler Atmega328  oleh Didik Suyoko 

Jurusan Teknik Elektronika. Universitas Negeri 

Yogyakarta.

Pada penelitian ini, peneliti menguji  tegangan 

solenoid, tegangan pin, tegangan pada modul RFID dan 

regulator.

 Perancangan Miniatur Sistem Keamanan Rumah 

Berbasis Mikrokontroler Dengan Memanfaatkan SMS 

(Short Message Service)  oleh Ferry Andika P, Irkhos, 

Rida Samdara Jurusan Fisika. Universitas Bengkulu.

Pada penelitian ini, peneliti merancang, menguji dan 

menganalisis sistem keamanan rumah.

 Perancangan Sistem Kendali Otomatis Pada Smart 

Home Menggunakan Modul Arduino Uno  oleh Danny 

Kurnianto, Abdul Mujib Hadi, Eka Wahyudi Jurusan 

Teknik Telekomunikasi. Sekolah Tinggi Teknologi 

Telematika Telkom.

Pada penelitian ini, peneliti merancang, menguji dan 

menganalisis sistem kendali otomatis.

 Rancang Bangun Sistem Keamanan Dan Otomasi 

Pencahayaan Rumah Cerdas Berbasis Arduino Uno  

oleh Delingga Ferial Pratama Jurusan Teknik Elektro. 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Pada penelitian ini, alat ini diaplikasikan untuk 

meningkatkan efisiensi, kenyamanan dan keamanan 

para pemilik rumah.

  

Gambar 1.1 State Of The Art 

Penelitian ini berjudul “Implementasi Radio Frequency Identification (RFID) 

Sebagai Otomasi Pada Smart Home” oleh Febri Zahro Aska, Deni Satria,M.Kom, 

Ir.Werman Kasoep,M.Kom Jurusan Sistem Komputer. Universitas Andalas. Pada 

penelitian ini, peneliti mengukur berapa jarak yang akan terbaca oleh reader RFID 

dalam implementasi RFID sebagai otomasi. Sistem yang dirancang memiliki 

tingkat keberhasilan pembacaan data tanpa penghalang 63,3 %, penghalang papan 

triplek (tebal 6 mm) 60 %, penghalang akrilik tembus pandang (tebal 3mm) 66 %, 

dan penghalang kertas 71,6 % dari sejumlah pengujian yang dilakukan. Dan jarak 

baca maksimum RFID tanpa penghalang yaitu 6 cm [1]. 
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Selanjutnya penelitian ini berjudul “Perancangan Miniatur Sistem Keamanan 

Rumah Berbasis Mikrokontroler Dengan Memanfaatkan SMS (Short Message 

Service)” oleh Ferry Andika P, Irkhos, Rida Samdara Jurusan Fisika. Universitas 

Bengkulu. Pada penelitian ini, peneliti merancang, menguji dan menganalisis 

sistem keamanan rumah. Perancangan miniatur sistem keamanan rumah berbasis 

mikrokontroler dengan memanfaatkan SMS sebagai media pengiriman data bekerja 

dengan baik, baik itu sensor cahaya, mikrokontroler maupun modul GSM [6]. 

Selanjutnya penelitian ini berjudul “Perancangan Sistem Kendali Otomatis 

Pada Smart Home Menggunakan Modul Arduino Uno” oleh Danny Kurnianto, 

Abdul Mujib Hadi, Eka Wahyudi Jurusan Teknik Telekomunikasi. Sekolah Tinggi 

Teknologi Telematika Telkom. Pada penelitian ini, peneliti merancang, menguji 

dan menganalisis sistem kendali otomatis. Sistem dapat bekerja secara otomatis 

ketika terdeteksi adanya seseorang yang masuk ke dalam rumah dengan 

mengaktifkan fungsi-fungsi sistem seperti menghidupkan lampu, menyalakan 

perangkat pengusir nyamuk dan menghidupkan kipas angin saat suhu mencapai 

nilai diatas 27˚C [7]. 

Selanjutnya penelitian ini berjudul “Alat Pengaman Pintu Rumah 

Menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) 125 KHz Berbasis 

Mikrokontroler Atmega 328” oleh Didik Suyoko Jurusan Teknik Elektronika. 

Universitas Negeri Yogyakarta. Pada penelitian ini, peneliti menguji  tegangan 

solenoid, tegangan pin, tegangan pada modul RFID dan regulator. Prosentase error 

pada pengukuran tegangan solenoid sebesar 15,8%, prosentase error pengukuran 

tegangan pin 13 sebesar 9,8%, prosentase error pengukuran tegangan pada modul 

RFID sebesar 2%, dan prosentase error pada regulator sebesar 0% [8]. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan, yaitu membuat sistem keamanan dan 

otomasi pencahayaan yang akan mempermudah penghuninya. Selain itu 

meningkatkan keamanan rumah dengan menggunakan keamanan ganda. Dengan 

demikian penelitian ini menyatakan bahwa adanya pembaharuan dan tidak 

mengandung penjiplakan/plagiat. 
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1.7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian. Oleh karena itu 

kerangka pemikiran harus memenuhi  teori atau konsep dasar yang akan dilakukan 

penelitian. Berikut penjabaran dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Masalah : 

-  Kurangnya sistem keamanan berlapis untuk 

rumah 

-  Pencahayaan rumah dilakukan secara 

manual 

 

Kesempatan : 

 Perkembangan sistem otomasi rumah cerdas 

semakin diminati 

 

 

Pendekatan : 

-    Dengan menggunakan RFID dan Keypad 4x4 sebagai akses untuk mengaktifkan sistem ini. 

-    Penggunaan Arduino untuk mengontrol pencahayaan dan sistem keamanan. 

 

 
Perancangan dan pengembangan : 

-  Perancangan sistem keamanan 

-  Perancangan perangkat lunak 

- Perancangan sistem otomasi pencahayaan 

 

Implementasi : 

Sistem keamanan dan otomasi pencahayaan  

diimplementasikan untuk meningkatkan 

efisiensi, kenyamanan dan keamanan para 

pemilik rumah. 

 

Hasil : 

Miniatur sistem keamanan dan otomasi 

pencahayaan rumah cerdas berbasis Arduino 

Uno 

Pengujian: 

Pada tahap ini pengujian setiap blok, yaitu 

pengujian sistem keamanan, pengujian 

program yang di buat IDE Arduino, pengujian 

sistem pencahayaan otomatis. 
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1.8. Sistematika Penulisan 

Pembahasan penelitian ini secara garis besar akan dibagi menjadi tiga bab 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN   

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, posisi penelitian, kerangka 

pemikiran serta sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang berkaitan 

dengan sistem yang dibuat penulis, yaitu RFID, Keypad 4x4 , Arduino Uno, LCD, 

Buzzer, LDR sensor, PIR sensor, Limit Switch, Relay, Selenoid, IDE Arduino. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tahapan dalam penelitian yang coba untuk digunakan 

sehingga dapat mempermudah dalam proses Tugas Akhir tersebut. 

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

      Bab ini berisi tentang tahapan dalam proses perancangan dan implementasi alat 

yaitu, merancang alat, membuat rangkaian perangkat keras, dan membuat program. 

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan membahas mengenai pengujian dan analisis dari sistem yang telah 

dirancang. Pengujian ini meliputi pengujian sistem keamanan, sistem otomasi 

pencahayaan dan sistem secara keseluruhan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

      Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dapat di ambil dari 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 

 


