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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Didalam bidang teknologi dan kendali pada suatu sistem belakangan ini 

berkembang dengan pesat teknologi yang dapat menghasilkan inovasi baru dan 

menuju kearah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari peralatan listrik rumah 

tangga yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Sehingga teknologi itu dapat 

membantu dan meringankan manusia dalam mengendalikan sistem dan alat secara 

manual dan otomatis.  

Media yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi kerja adalah 

internet. Internet menyediakan berbagai fungsi dan fasilitas yang dapat digunakan 

sebagai media informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang bisa 

dimanfaatkan dari adanya koneksi internet ini adalah bisa mengakses peralatan 

elektronika seperti lampu ruangan yang dapat dioperasikan secara online melalui 

website ataupun aplikasi mobile. Sehingga dapat memudahkan pengguna memantau 

ataupun mengendalikan pencahayaan lampu kapanpun dan dimanapun dengan 

catatan dilokasi yang akan diterapkan teknologi kendali jarak jauh mempunyai 

jaringan internet yang memadai. Sistem kendali jarak jauh ini, memudahkan 

pengguna dalam mengontrol pencahayaan lampu baik rumah ataupun gedung yang 

jaraknya cukup jauh dari lokasi. 

Internet of Things (IoT) merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk 

memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus 

menerus. Sehingga teknologi akses cahaya dalam sebuah ruangan pun mengalami 
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perkembangan yang sebelumnya menggunakan lampu yang dialiri oleh listrik 

menjadi lampu yang bersumber dari tenaga ataupun cahaya matahari. 

NodeMCU adalah sebuah platform Internet of Things (IoT) yang bersifat 

Open Source. NodeMCU bisa dianalogikan sebagai board Arduino-nya ESP8266, 

yang terdiri dari perangkat keras berupa System on Chip ESP8266 dari ESP8266 

buatan Espressif System. Firmware yang digunakan yaitu menggunakan Bahasa 

pemrograman Scripting Lua. Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu 

pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras Development kit. 

Teknologi sistem kendali ini diperlukan dengan meninjau segala aspek baik 

dari tingkat efisiensi tenaga dan waktu serta dari segi penghematan listrik yang 

digunakan. Dalam melakukan tugas kendali tersebut seseorang hanya perlu 

melakukannya dari sebuah perangkat komputer ataupun mobile saja yang 

didalamnya sudah terdapat sebuah sistem atau fitur software yang telah dibangun 

ataupun dirancang. Dengan memanfaatkan koneksi dari internet yang dipadukan 

dengan NodeMCU dan Modul Sensor LDR (Sensor Cahaya) diharapkan nantinya 

dapat melakukan kendali terhadap pencahayaan lampu pada Tubular Daylight yang 

terdapat pada rumah ataupun gedung. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, penulis membuat serta mengerjakan 

Laporan Akhir dengan judul “Sistem Pengontrol Cahaya Pada Lampu Tubular 

Daylight Berbasis IoT”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat sebuah pengontrol cahaya pada lampu tubular 

daylight berbasis mikrokontroller? 

2. Bagaimana membuat program dan alat pengontrolan sistem berbasis IoT?  

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian difokuskan pada 

perancangan dan pembuatan sebuah alat yang dapat mengatur pencahayaan 

diruangan dengan menggunakan pembatasan hak akses terhadap sensor cahaya, 

dengan ketentuan: 

1. Menggunakan arsitektur mikrokontroller NodeMCU. 

2. Bentuk alat berupa prototype. 

3. Menggunakan motor servo sebagai penggerak utama. 

4. Pengendalian menggunakan aplikasi mobile dengan modul wifi yang 

terpasang pada alat serta sensor cahaya yaitu modul sensor LDR. 

5. Menggunakan lampu LED untuk dapat digunakan pada malam hari dan 

pengontrolan cahayanya melalui aplikasi mobile. 

6. Hanya membahas tentang kinerja alat. 

1.4. Tujuan Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Akhir Studi ini adalah: 

1. Memanfaatkan Mikrokontroller untuk perancangan sistem pengaturan 

cahaya dalam ruangan. 

2. Merancang sebuah alat untuk menghemat sumber listrik. 



4 
 

 
 

1.5. Manfaat Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun tujuan dan manfaat dari Tugas Akhir “Sistem Pengontrol Cahaya 

pada Lampu Tubular Daylight berbasis IoT”, adalah sebagai berikut: 

1. Salah satu solusi untuk menghemat pemakaian sumber listrik pada siang 

hari didalam ruangan yang gelap. 

2. Memperoleh ilmu pengetahuan yang nyata tentang dunia elektronika dan 

memperoleh ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan mikrokontroller dalam 

pengaturan cahaya dalam ruangan yang kurang terpapar sinar matahari. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1. Studi Pustaka 

Pada metode ini penulis melakukan pengumpulan data baik dari internet 

maupun buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

2. Metode Eksperimen 

Pada bagian eksperimen ini penulis merancang alat yang diuji coba secara 

langsung dengan tujuan untuk mengetahui dan mengecek masing-masing 

dari sistem kerja rangkaian yang digunakan. Jika terjadi kesalahan pada alat 

tersebut dapat segera diperbaiki. 

3. Wawancara  

Pada metode ini penulis melakukan konsultasi dengan Kepala Program 

Studi, Pembimbing, serta orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang 

permasalahan diatas. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Laporan Akhir Studi ini terbagi dalam lima bagian dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir 

studi, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dalam perancangan 

alat, serta pengenalan beberapa komponen-komponen dasar elektronika dan 

fungsinya pada rangkaian alat. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, 

langkah-langkah pembuatan alat serta Analisa dalam kinerja alat. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian alat serta 

Analisa hasil dari alat yang dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari Laporan Akhir Studi yang 

berhubungan dengan sistem yang akan dipakai. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


