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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Tahapan Implementasi 

 Tahap implementasi system merupakan tahap meletakan system supaya 

system tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan yang direncanakan.  Tahap 

implementasi system terdiri dari langkah-langkah berikut:J 

5.1.1 Penerapan Rencana Implementasi 

 Rencana implementasi merupakan suatu arah dan batasan yang harus 

dilaksanaan.  Rencana tersebut mencakup angaran dan biaya dengan tujuan untuk 

memberikan mengendalikan pengeluaran biaya, selain fungsi anggaran terdapat 

penjadwalan jam yang berfungsi untuk mengendalikan terhadap waktu 

implementasi. 

5.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Implementasi 

 Kegiatan implementasi adalah proses pembuatan dari system yang akan 

diimplementasikan tersebut.  Dimana langkah pembuatan tersebut dimulai dari 

pengetikan program hingga uji coba program terhadap kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terjadi sebelum memasuki implementasi system.  Kegiatan berikut ini di 

dasarkan pada bentuk-bentuk kegiatan dalam tahapan implementasi.  Adapun 

kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

5.1.2.1. Pengetesan Program 

 Sebelum program diterapkan, perlu dilakukan pengetesan terhadap 

program untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pengetesan 

dilakukan pada tiap-tiap program dan dilanjutkan dengan pengetesan untuk semua 

modul yang telah dirangkai.  Pengetesan program dilakukan bersamaan denga 

pada saat pembuatan program, yaitu dengan running program dan pengetesan 



64 
 

dengan meberi masukan serta melihat keluarannya.  Kesalahan dari program yang 

mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk kesalahan yaitu: 

a. Kesalahan bahasa (language errors), yang disebut dengan kesalahan 

penulisan (syntax error).  Yaitu kesalah didalam penulisan source 

program yang tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan.  Kesalahan 

ini relative mudah ditemukan dan diperbaiki, karena computer akan 

memberitahukan letak dan sebab terjadinya kesalah program tersebut. 

b. Kesalahan sewaktu proses (run time errors), adalah kesalah yang 

terjadi sewaktu executable program dijalankan.  Kesalahan ini akan 

menyebabkan proses program terhenti sebelum selesai pada saatnya, 

karena computer menemukan kondisi-kondisi yang belum terpenuhi 

yaitu tidak bias dikerjakan, kesalahan ini juga relative mudah ditemuan 

karena juga ditunjukan letak serta sebab kesalahan. 

c. Kesalahan logika (logical errors), adalah kesalahan dari logika 

program yang ditulis.  Kesalahan seperti ini sulit ditemukan, Karena 

tidak ada pemberitahuan mengenai kesalahnnya dan tetap akan 

didapatkan hasil dari proses program.  Kesalahan ini merupakan 

kesalahan yang berbahaya, karena bila tidak disadari dan tidak 

ditemukan , hasil yang salah dapat menyesatkan bagi yang 

menggunakannya. 

 

5.2.  KEGIATAN YANG DILAKUKAN 

 Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan 

dengan baik oleh karena itu penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap: 

1. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi yaitu: 

a. Menentukan objek penelitian 

b. Persetujuan dari pihak kampus STIMIK ATMA LUHUR untuk 

melakukan riset penelitian dan informasi yang akan diteliti 

c. Melakuka survey dan wawancara 
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d. Pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan objek penelitian. 

e. Pengumpulan bahan pusatakan terkait yang berhubungan dengan objek 

penelitian 

2. Tahap Analisis 

Tahap analisa meliputi yaitu: 

a. Analisa system yang berjalan 

b. Analisa kebutuhan system 

c. Analisa komponen masukan dan keluaran  

3. Tahap Perancangan 

Tahap perancangan meliputi: 

a. Perancangan komponen input output yang digunakan 

b. Perancangan terhadap program yang akan digunakan 

4. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi meliputi: 

a. Pembuatan Wiring 

b. Pembuatan Program 

c. Uji kemampuan program 

d. Mengevaluasi input yang digunakan 

e. Mengevaluasi proses yang dilakukan system 

f. Mengevaluasi prosedur penggunaan system 

g.  Mengevaluasi input system 

4.3.  PENGATURAN WAKTU 

 Dari tahap yang sudah dilakukan maka perlu diatu waktu pelaksanaan 

sesuai dengna waktu yang sudah ditentukan agar tidak terjadi pemborosan sumber 

dana. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan analisa yang dilakukan, penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan dan mengajukan saran yang bias dipergukan untuk pengembangan 

analisa dan perancangan system desain SMART HOME. 

6.1.  Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diambil dari Tugas Akhir Design Smart Home Dalam 

Upaya Penghematan Pemakaian Energy Listrik Pengguna Rumah Tangga, adalah 

sebagai berikut: 

1. Penggunakan teknologi system kontrol pada instalasi listrik rumah tangga 

dapat menghemat pemakaian energy listrik. 

2. Dengan system kontrol pekerjaan manusia semakin terbantu 

3. Tingkat akurasi pengaturan lebih presisi 

4. Keamanan manusia yang mengoperasikan peralatan listrik lebih aman karena 

tidak berhubungan langsung dengan peralatan 

6.2.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis buat, maka 

penulis menyampaikan saran-saran agar penulisan Tugas Akhir ini dapat 

dikembangkan.  Berikut saran-saran yang penulis ajukan: 

1. Perlu tambahan pengkondisian (sensor-sensor) untuk mendukung peralatan-

peralatan listrik lain yang akan dikontrol 

2. Dikembangan aplikasi cloud computing untuk semua orang mengakses kondisi 

rumah-rumah yang dikontrol 

3. Perlu ditambahakan modul komunikasi agar dapat terbaca secara remote 

4. Dikembangkan peralatan system kontrol untuk rumah bukan industrik sehingga 

pengguna umum lebih mudah dikuasai. 


