
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangunan tempat tinggal pertama yang dibangun oleh manusia berbahan batu, 

kayu, jerami, dan bahan lainnya yang berasal dari alam. Bangunan tersebut 

dibangun senyaman mungkin bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pada 

zaman modern ini, kriteria bangunan yang nyaman adalah tersedianya 

pencahayaan, sanitasi, udara bersih, aman dari gangguan eksternal, temperatur  

yang sesuai dengan keadaan, dan lainnya. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, bangunan dapat 

diintegrasikan dengan bermacam sensor yang dapat dikendalikan jarak jauh 

sebagai nilai tambah dalam kenyamanan atau keamanan bangunan. Sebuah 

bangunan dapat dikatakan pintar (smart building) apabila bangunan tersebut  

memiliki sistem berbantuan komputer yang dapat memberi segala kenyamanan, 

keselamatan, keamanan, dan penghematan energi yang berlangsung secara 

otomatis dan tanpa adanya interferensi manusia didalamnya. Sistem tersebut dapat 

digunakan untuk mengendalikan hampir semua perlengkapan atau peralatan di 

rumah yang perintahnya dapat dilakukan dengan menggunakan suara, sinar 

inframerah, atau melalui  kendali jarak jauh (remote). 
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Berdasarkan Asian Institute of Inteligent Buildings (AIIB), the Building Research 

Establishment Ltd., the Intelligent Building Society of Korea (IBSK),  the 

Shanghai Construction Council (SCC), the Architecture and Building Research 

Institute (Taiwan), dan the Smart Buildings Institute (SBI) di USA dapat 

disimpulkan bahwa smart building memiliki beberapa atribut penting. Adapun 

atribut yang terdapat dalam smart building adalah sebagai berikut: infrastruktur 

fisik, komunikasi / infrastruktur data, jaringan dan keamanan, integrasi sistem, 

HVAC, kelistrikan, sistem kontrol pencahayaan, pipa dan air, akses sistem 

kontrol, Video Surveillance System, alarm kebakaran, audio / visual, pengukuran, 

kepuasan penghuni, keberlanjutan dan inovasi, sistem manajemen gedung terpadu, 

serta manajemen fasilitas [1]. Dalam komunikasi data diperlukan waktu transfer 

yang cepat, terlebih lagi data dari sistem keamanan. Informasi data pada sistem 

keamanan harus dapat ditransmisikan tepat waktu, sehingga penanganan dapat 

dilaksanakan sedini mungkin untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 

Oleh sebab itu pada penelitian ini menghitung nilai probabilitas terkirimnya sms, 

dan juga dapat mengetahui parameter apa saja yang menyebabkan perubahan pada 

nilai probabilitas tersebut. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membuat model sistem keamanan dan pengendalian 

peralatan listrik dengan menggunakan Short Message Srevice (SMS). 

2. Menganalisa trafik SMS. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam 

pengendalian perangkat-perangkat elektronik yang ada di dalam gedung atau 

rumah yang terintegrasi dengan jaringan telekomunikasi seluler melalui layanan 

pesan pendek (SMS), sehingga pengendalian dapat dilakukan dari mana saja dan 

dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengendalian 

perangkat-perangkat elektronik. 

1.4 Perumusan Masalah 

Pada umumnya masyarakat yang menggunakan sistem kendali jarak jauh, 

terutama yang menggunakan SMS tidak mengetahui perkiraan waktu yang 

dibutuhkan dari handphone user untuk mencapai sistem yang digunakan maupun 

sebaliknya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menghitung waktu tempuh SMS tersebut dan aspek-aspek yang 

mempengaruhinya. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas 

yaitu: 

1. Sistem dibuat dalam bentuk prototype. 

2. Menghitung durasi sms secara teoritikal berdasarkan sistem antrian, arrival 

rate, dan  blocking probability. 

3. Jaringan yang diasumsikan adalah High Speed Packet Access (HSPA). 

4. Menggunakan model Ikegami Walfisch NLOS untuk mencari nilai pathloss. 

5. Sistem dapat menerima sms dari banyak nomor. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini disusun dengan membagi menjadi beberapa bab, seperti 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN : Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, 

tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang dapat di berikan dari penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA : bagian ini berisi teori – teori yang mendukung 

penelitian pada tugas akhir ini. 

BAB III. METODE PENELITIAN : bagian ini akan menjelaskan metode yang 

digunakan dalam proses perancangan dan pembuatan diantaranya waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, pembuatan alat, dan pengujian sistem. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN : bagian ini berisi tentang hasil 

pengujian dan pembahasan tentang data – data yang diperoleh dari pengujian. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN : bagian ini berisi tentang kesimpulan dari 

semua kegiatan dan hasil – hasil yang diperoleh selama proses perancangan dan 

pembuatan alat. Diberikan juga saran–saran yang perlu dipertimbangkan dalam 

upaya pengembangan lebih lanjut. 


