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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Smartphone adalah alat komunikasi yang memiliki operasi sistem sebagai 

pengendalinya dan menjadi kebutuhan mutlak bagi manusia sekarang ini. Operasi 

sistem smartphone yang dominan beredar dipasaran yaitu IOS dan Android. 

Persentase dari Data Scientist Sharing Vision pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 

Android memiliki 75 persen pasar di dunia. Berbeda dengan iOS saat ini hanya 

memperoleh 20 persen pasar di dunia (sumber: jabar.tribunnews.com). Dan 

Android juga memiliki keunggulan yakni kebebasan dalam memodifikasi perangkat 

lunaknya sehingga mendorong para pengembang untuk selalu berlomba-lomba 

dalam memodifikasinya. Perkembangan teknologi inilah yang mendorong manusia 

untuk berfikir kreatif, tidak hanya menggali penemuan-penemuan baru, tetapi juga 

memaksimalkan sistem yang ada. 

Peralatan listrik (elektronik) pada rumah tangga umumnya dikendalikan secara 

manual. Hal ini akan menjadi kendala ketika pengguna (pemilik rumah) lupa 

mematikan salah satu peralatan listrik tersebut atau sekedar ingin memastikan 

kondisi peralatan listriknya sehingga harus kembali lagi ke rumah. Oleh karena itu 

perlu adanya alat yang dapat digunakan secara efisien untuk mengendalikan 

sekaligus memantau peralatan listrik tersebut. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka untuk membantu pengguna dibangunlah 

sebuah sistem pengendali peralatan listrik rumah tangga berbasis smartphone 
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Android. Aplikasi pengendali dapat digunakan dimana saja karena menggunakan 

media komunikasi internet tentu saja selama smartphone yang dipakai mendapat 

sinyal internet. 

  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalahnya 

adalah bagaimana membuat suatu sistem pengendali berbagai peralatan listrik yang 

ada di rumah dengan kendali tombol melalui smartphone Android dengan 

memanfaatkan media komunikasi internet agar pengendalian dapat dilakukan dari 

jarak yang jauh dan menjadi solusi bagi pengguna yang sering lupa mematikan 

perangkat listrik di rumahnya. 

 

1.3  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini, antara lain: 

1. Sistem hanya akan membahas tentang pengendalian peralatan listrik dan 

pemantauan keadaannya melalui tombol pada aplikasi smartphone Android. 

2. Perancangan alat menggunakan mikrokontroler Arduino Uno yang diprogram 

menggunakan tool Arduino IDE dan aplikasi dirancang menggunakan tool 

Android Studio. 

3. Sistem dibangun dengan menggunakan layanan web Teleduino. 

4. Peralatan listrik yang dikendalikan yaitu lampu sebanyak 2 buah dan socket 

sebanyak 1 buah dan peralatan pemantau kebocoran gas sebanyak 1 buah. 

5. Pengujian deteksi kebocoran menggunakan Liquid Petroleum Gas (LPG). 
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6. Pengguna dapat memantau keadaan lampu dan socket serta kebocoran gas 

pada aplikasi yang dibuat. 

7. Pengguna akan menerima notifikasi saat terjadi kebocoran gas. 

8. Jumlah peralatan yang dikendalikan dan terpantau bersifat static. 

9. Pengguna dapat memasukkan dan mengganti API key pada aplikasi. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dibuatnya sistem pengendali peralatan listrik rumah tangga via internet 

menggunakan smartphone yang berbasis Arduino ini agar pengguna dapat 

mengendalikan (menghidupkan, mematikan dan memantau) peralatan listrik dan gas 

melalui aplikasi smartphone Android kapanpun dan dimanapun. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Perancangan sistem ini akan membantu pengguna khususnya ketika pengguna 

lupa mematikan perangkat elektronik yang ada di rumahnya, terlebih sistem sudah 

menggunakan teknologi internet sehingga pengendalian dapat dilakukan dimana saja 

selama pengguna mendapatkan sinyal internet. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam melihat dan mengetahui pembahasan dari skripsi 

ini secara menyeluruh maka perlu dibuat sistematika yang merupakan kerangka dan 

pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan primer dalam penelitian ini 

serta landasan teori dari permasalahan yang diambil, juga landasan teori dari 

perangkat lunak, perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan bahan atau data yang digunakan, peralatan yang 

dibutuhkan dalam penelitian, prosedur dan proses pengumpulan data serta berisi 

analisis kebutuhan sistem, blok diagram, use case diagram, flowchart dan desain 

antarmuka aplikasi. 

BAB IV : Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai implementasi program (potongan program pokok) 

dan rangkaian alat sesuai algoritma dan blok diagram yang dirancang, hasil 

pengujian aplikasi dan pembahasan tentang hasil pengujian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang sudah dilakukan. 


