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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, 

karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. 

Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia 

[1]. Di era saat ini pesatnya kemajuan teknologi terasa diseluruh aspek kehidupan, 

seperti pada dunia industri yang kebanyakan sudah menggantikan pekerjanya dengan 

robot-robot agar pekerjaan lebih cepat dan efisien. Saat ini kemajuan teknologi juga 

sudah mulai merambah ke bidang properti yang salah satu-nya adalah rumah. Dimulai 

dari kebiasaan penghuni rumah yang terkadang lupa untuk mematikan lampu saat 

berpergian dan juga lupa menghidupkan nya.  Sehingga sering terjadi pembengkakan 

tagihan listrik yang seharusnya dapat dihindari jika saat berpergian kita dapat 

mengeceknya pada suatu sistem aplikasi rumahan pada smartphone yang sering kita 

gunakan. Data total kebutuhan listrik di indonesia selama kurun waktu 17 tahun (2003 

s.d. 2020) diperkirakan tumbuh sebesar 6,5% per tahun dari 91,72 TWh pada tahun 

2002 menjadi 272,34 TWh pada tahun 2020. Secara nasional, kebutuhan listrik terbesar 

adalah sektor industri, disusul sektor rumah tangga, usaha dan umum [2]. 

Selain permasalahan kenaikan pemakaian kebutuhan listrik. Hal lain yang sering terjadi 

saat ini yaitu maraknya pencurian yang sering terjadi di lingkungan rumah ketika kita 

sedang berpergian dalam waktu yang cukup lama. Dari data laporan pencurian yang 

dihimpun oleh Polda Metro Jaya, terdapat total 3.138 laporan masuk dengan kasus 

pencurian. Dari laporan tersebut mengerucut menjadi 3 jenis pencurian yang terjadi di 

lingkungan rumah tangga yaitu, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan 

pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Dari ketiga pencurian tersebut pencurian 

dengan pemberatan menjadi angka statistik tertinggi dengan laporan kasus 2043, 

pencurian kendaraan bermotor 1637 dan pencurian dengan kekerasan 470 [3]. 
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Oleh karena  itu, untuk meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan tersebut 

diperlukan sebuah alat dengan sistem rumah pintar yang dapat dikontrol dari kejauhan 

dengan menggunakan smartphone serta dapat membuat pelaku kriminalitas 

mengurungkan niat untuk mencuri ketika keadaan rumah yang ditinggalkan seakan-

akan terdapat penghuni yang sedang mengoperasikan lampu pada jam-jam tertentu.  

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas meliputi 

sebuah permasalahan ketika rumah yang ditinggalkan tingkat resiko pencurian cukup 

tinggi dan ketika pengguna lupa mematikan lampu dapat mengakibatkan 

pembengkakan tagihan listrik, sehingga dibutuhkannya sebuah alat dengan sistem pola 

penjadwalan yang dapat bekerja mengoperasikan lampu ruang tamu dan lampu ruang 

keluarga sesuai dengan kebiasaan penghuni rumah dalam mengoperasikan lampu 

tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah membuat sebuah alat 

dengan sistem yang dapat mengontrol lampu dari jauh dan membuat sistem pola 

penjadwalan otomatis. Sehingga dapat membantu meminimalisir kejahatan ketika 

rumah sedang kosong atau ditinggalkan dan mengurangi pembengkakan tagihan listrik. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun tugas akhir ini melingkupi spesifikasi penelitian berikut. 

1. Alat dengan sistem pola penjadwalan yang dibuat harus mampu melakukan 

pengontrolan lampu sesuai dengan pemakaian lampu pengguna dan membuat 

pola penjadwalan pemakaian lampu. 

2. Alat yang dibuat hanya dapat mengontrol 2 buah lampu utama pada rumah. 

3. Alat dengan sistem pola penjadwalan akan diimplementasikan dengan miniatur 

rumah dan sudah tersambung jaringan wi-fi  serta terhubung dengan database. 
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4. Input pemakaian lampu hanya dua kondisi pada masing-masing lokasi lampu 

setiap harinya, agar sistem dapat berjalan dengan baik. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 

Tahap awal dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah melakukan studi terhadap 

beberapa jurnal penelitian yang membahas pola klasifikasi penjadwalan secara 

umum  dan literatur penunjang lainnya. 

2. Spesifikasi  

Spesifikasi merupakan tahapan dimana penulis mempertimbangkan alat yang 

akan dibuat dan terkait komponen hardware dan software apa saja yang 

menunjang dalam pembuatan alat. 

3. Perancangan  

Perancangan merupakan proses merancang alat yang telah dipertimbangkan 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

4. Implementasi dan analisis 

Setelah perancangan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengimplementasian terhadap rancangan alat yang dibuat lalu melakukan 

analisis dari hasil yang didapat. 

5. Pelaporan tugas akhri 

Langkah terakhir dari penyusunan tugas akhir ini adalah penyusunan laporan 

tugas akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan, Laporan tugas akhir 

ini akan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

1. BAB I. PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan judul yang akan 

diangkat pada tugas akhir, rumusan masalah yang menjadi acuan, tujuan 

pengerjaan penelitian/tugas akhir, ruang lingkup penelitian/tugas akhir, 

metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

2. BAB II. DASAR TEORI 

Bab ini memuat beberapa jurnal hasil penelitian dan penjelasan teori-teori 

pendukung yang berhubungan serta dapat dijadikann acuan dalam proses 

pengembangan tugas akhir. 

 

3. BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang perancangan alat yang akan dibuat berdasarkan hasil studi 

literatur, eksplorasi, dan analisis yang telah dilakukan. 

 

4. BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi hasil rancangan serta evaluasi pengujian 

terhadapat kinerja alat. 

 

5. BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tetang kesimpulan dari seluruh prosespengerjaan tugas akhir dan 

saran untuk  pengembangan penilitian selanjutnya. 

 


