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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia merupakan salah satu sarana untuk 

mempermudah kegiatan manusia bahkan menggantikan peran manusia dalam suatu fungsi 

tertentu.konsep rumah otomatis merupakan sebuah teknologi yang menjadi populer saat ini, 

namun sistem rumah otomatis terkadang kurang diterima oleh penyandang disabilitas 

dikarenakan biaya dan kompleksitas dari sistem (Ramlee, Othman, Leong, Ismail, & Ranjit, 

2013). Salah satu keuntungan dari rumah otomatis adalah peralatan listrik dapat di kendalikan 

dengan menggunakan piranti yang sering digunakan saat ini seperti: smartphone, tablet PC, 

komputer maupun laptop (Asadullah & Raza, 2016).  

Pertumbuhan yang cepat dari teknologi nirkabel memengaruhi kita untuk menggunakan 

smartphone untuk mengendalikan dan mengawasi peralatan listrik yang ada di sekitar pengguna 

(Dickey, Banks, & Sukittanon, 2012) sehingga dapat membantu manusia dalam mengendalikan 

peralatan elektronik dengan cara yang lebih praktis dan tidak perlu dilakukan dengan dengan 

cara konvensional tetapi masih melibatkan pengaruh pengguna. Hal ini bisa menjadi sangat 

bermanfaat jika bisa diterapkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat 

mengendalikan piranti yang sulit untuk dijangkau. Saat ini penyandang disabilitas memiliki 

kecenderungan untuk membutuhkan bantuan dari orang lain untuk dapat mengendalikan piranti 

yang ada di sekitarnya walaupun bagi manusia normal mudah dilakukan tapi tidak mudah 

dilakukan oleh mereka, sehingga penyandang disabilitas bisa lebih mandiri ketika tidak ada yang 

bisa membantunya. 

Penggunaan teknologi pengendali membutuhkan piranti yang bisa berperan sebagai inti 

dari sebuah pengontrolan, yaitu mikrokontroler dan mikroelektronika yang telah menghasilkan 

berbagai perangkat elektronika cerdas dan berukuran minimalis (Budiharto, 2011). 

Mikrokontroler mempunyai beberapa jenis diantaranya yaitu arduino. Arduino merupakan 

sistem mikrokontroler yang relative mudah dan cepat dalam membuat aplikasi elektronika 

maupun robotika (Santosa, 2012). Beberapa sistem rumah otomatis menggunakan smartphone 

untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler dengan menggunakan berbagai cara berkomunikasi 

seperti menggunakan bluetooth, GSM, Wi-Fi dan inframerah (Ullah & Celik, 2016).  

http://www.indorobotika.com/arduino
http://www.indorobotika.com/
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Umumnya smartphone sudah dilengkapi oleh 3 jenis komunikasi nirkabel yang bisa 

menghubungkan smartphone dengan mikrokontroler, diantaranya ada WI-FI, infrared dan juga 

bluetooth yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bluetooth yang merupakan 

teknologi nirkabel jarak dekat yang bisa menghubungkan smartphone dengan mikrokontroler, 

sehingga bisa mengendalikan berbagai piranti hanya dengan menggunakan smartphone.Fitur 

bluetooth dipilih dikarenakan dalam penerapan terhadap mikrokontroler lebih mudah, tidak perlu 

konfigurasi router maupun modem, serta membutuhkan biaya yang lebih rendah (Piyare & Tazil, 

2011). 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibahas mengenai perancangan kontrol ruangan 

portable untuk mengendalikan suatu ruangan dengan menggunakan arduino yang bisa 

mengendalikan piranti yang terdapat pada suatu ruangan dengan menggunakan smartphone,yang 

dihubungkan dengan menggunakan bluetooth. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam skripsi ini 

akan dibahas mengenai “Rancang Bangun kontrol ruangan portable”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah yang akan diidentifikasi secara 

spesifik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara membuat suatu sistem alat kontrol portable dengan menggunakan 

smartphone, bluetooth, dan mikrokontroler untuk membantu penyandang disabilitas?  

2. Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar sistem alat kontrol portable  bekerja dengan 

baik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat suatu sistem alat kontrol portable dengan menggunakan smartphone, 

bluetooth, dan mikrokontroler untuk membantu penyandang disabilitas. 

2. Mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi agar sistem alat bekerja dengan baik.. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Memberikan pengetahuan mengenai penggunaan arduino. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai sistem pengontrolan menggunakan smartphone. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat luas dan banyaknya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan 

pengendali ruangan menggunakan bluetooth berbasis arduino, maka penulis membatasi 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu merancang dan menguji pengendali 

ruangan menggunakan bluetooth berbasis arduino. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah 

serta struktur organisasi skripsi.  

BAB II Kajian Pustaka 

Bab ini membahas tentang pengertian smartroom, mikrokontroler, teknologi nirkabel serta 

sistem operasi android dan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian lainnya 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini akan membahas tentang Metodologi penelitian, prosedur penelitian, perancangan 

software serta perancangan hardware. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas tentang temuan dan pembahasan yang kemudian akan dianalisis 

kelebihan dan kekurangannya. Terdiri dari hasil perhitungan dan pembahasan tentang gambar 

perancangan instalasi listrik. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk mengembangkan 

penelitian. 

 


