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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan sistem pengendalian jarak jauh semakin meningkat 

dimana perpindahan dan pergerakan manusia semakin luas dan cepat, 

terutama di kota besar aktifitas  setiap individu masyarakat sangatlah padat 

dengan berbagai macam pekerjaannya, tentunya memakan waktu dari pagi 

hingga malam hari. Akibatnya banyak kegiatan di rumah tangga yang 

tertunda, seperti menghidupkan atau mematikan lampu di setiap ruang saat 

malam dan pagi hari. 

Selama ini masyarakat dapat mengendalikan sesuatu dari jarak jauh 

dengan menggunakan remote control yang berbasis Infra Red, kemudian 

dengan saklar yang melalui kabel, akan tetapi pengendalian tersebut dibatasi 

oleh jarak jangkauan. Agar cakupan jarak semakin luas dan mudah salah satu 

solusinya menggunakan ponsel sebagai remote control. 

Android merupakan sebuah sistem operasi pada ponsel berbasis Linux 

yang mencakup sistem operasi dan middleware. Fasilitas opensource atau 

sistem operasi yang dapat dikembangkan dengan bebas bagi penggunanya 

membuat banyak orang untuk mengembangkannya dengan inovasi – inovasi 

yang semakin berkembang terhadap sistem operasinya maupun pada 

pembangunan aplikasi mobile nya tersebut. Tak heran saat ini banyak 

pengembang yang membangun aplikasi mobile pada platform Android.   
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Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pembangunan sebuah prototype 

aplikasi sistem pengendalian Lampu yang dibangun di platform Android 

sebagai solusi alternatif baru untuk pengendalian jarak jauh. Aplikasi yang 

dibangun pada platform Android ini memiliki tampilan antarmuka (user 

interface) yang menarik dan mudah dipahami. Selain itu, sistem pengendalian 

yang dibangun memanfaatkan jaringan internet untuk pengiriman instruksi 

pengendaliannya ke Arduino. Hal ini yang menjadi latar belakang untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PROTOTYPE PENGONTROLAN 

LAMPU DENGAN ANDROID BERBASIS ARDUINO VIA WIFI”. 

1.2.  Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat suatu sistem pengendalian lampu untuk di 

aplikasikan di smartphone Android untuk sebuah rumah, 

2. Bagaimana alat dapat menghidupkan/mematikan lampu tiap ruang di 

sebuah rumah, 

3. Bagaimana instalasi alat tersebut agar dapat mudah digunakan. 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam penelitian ini, maka 

permasalahan dibatasi sebagai berikut : 
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1. Smartphone Android digunakan sebagai pengontrol lampu-lampu tiap 

ruangan. 

2. Konektifitas menggunakan jaringan wireless agar jangkauan bias lebih 

jauh dengan jarak ± 20 meter. 

3. Perancangan alat prototype mengunakan papan yang diberi garis-garis 

pembatas antara ruangan satu dengan yang lainnya. 

4. Untuk Arduino menggunakan tipe “MEGA 2560” yang dipadukan dengan 

Ethernet shield.  

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Merancang alat prototype pengontrolan lampu. 

2. Menggunakan smartphone android untuk mematikan dan menghidupkan 

lampu-lampu di setiap ruangan. 

3. Menghubungkan smartphone android dengan kit controller melalui 

jaringan wifi,  pengguna dapat melakukan pengontrolan lampu tanpa harus 

berjalan ke setiap ruang menuju saklar lampunya. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengefisienkan tenaga bagi pengguna dengan menggunakan alat 

ini. 
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2. Instalasi alat tidak merepotkan pengguna karena tanpa perawatan setiap 

hari. 

3. Memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam pengontrolan lampu.  

4. Menjadi telaah penelitian selanjutnya, khususnya pada perkembangan 

untuk peralatan listrik lainnya, dan juga dapat dikembangkan untuk 

gedung-gedung bertingkat.  

1.6.  Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II membahas tentang dasar-dasar teori yang dipakai 

beserta penjelasan umum bagian-bagian dari sistem prototype 

pengontrolan lampu dengan android berbasis arduino via 

wifi. 

BAB III IMPLEMENTASI DAN RANCANGAN 

Bab III berisi tentang gambaran dan penjelasan rancangan 

yang dibuat dalam hal mekanik, elektronik, dan program. 
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BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Bab IV berisi tentang analisa dan hasil pengujian perangkat 

mekanik, elektronik, dan program. 

BAB V PENUTUP 

Bab V menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan saran-saran 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 


