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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Ryan Noferiawan (2018), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin maju banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Perkembangan teknologi yang pesat ini ditandai dengan banyaknya 

peralatan yang telah diciptakan dan dioperasikan baik secara manual maupun 

otomatis. Dimana dalam kehidupan sehari-hari manusia menginginkan suatu alat 

yang praktis dan mudah khusunya untuk memenuhi kebutuhan kecil.  

 Menurut Andi Sofian (2016), Pada zaman sekaang ini handphone 

merupakan suatu kebutuhan sehari-hari bagi setiap manusia karena pentingnya 

sebagai media komunikasi dan informasi yang dapat di akses secara instan 

dimanapun dan kapanpun. 

Menurut Fitri dkk, (2015) pagar merupakan sesuatu yang menyekat 

pekarangan tanah milik seseorang. Gerbang pada umumnya sebagai akses keluar 

masuk ke dalam pekarangan atau rumah. Umumnya gerbang pagar dibuka secara 

manual dengan cara menggeser karena buka dan tutup gerbang tidak memakan 

banyak tempat untuk mekanisme pembukaan dan penutupan gerbang sehingga 

kebanyakan gerbang dibuka dengan mekanisme menggeser gerbang pagar. 

Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan manusia, 

membuat manusia menjadi makhluk yang mempunyai mobilitas yang sangat tinggi. 

Menurut Akmal Zaenal, (2014) segala kebutuhan manusia ingin dilakukan dengan 

cepat dan praktis tanpa harus membuang banyak waktu. Salah satu contoh, yaitu: 

bagi pengendara mobil ketika mau masuk atau keluar rumah akan turun terlebih 

dahulu dari mobilnya untuk membuka pintu pagar dan menutupnya kembali, 

dengan cara menarik atau mendorongnya dengan tangan, padahal untuk kondisi 
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tertentu seperti pada saat hujan melakukan buka tutup pagar rumah dengan manual 

akan sangat repot, begitu pun hal ini cukup menyita waktu bagi pengendara mobil. 

Untuk membuatnya lebih efesien sebaiknya pengendara mobil tidak perlu keluar 

dari mobil untuk membuka atau menutup pintu Pagar.  

Berdasrkan uraian diatas maka penulis ingin mencoba merancang dan 

membangun alat yang mampu meningkatkan kebutuhan manusia dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan konsep Internet 

of Things (IoT) sebagai penunjang kehidupan manusia dalam membuka dan 

menutup pintu pagar dari jarak jauh maupun jarak dekat menggunakan Smartphone 

Android sebagai media pengontrol buka tutup pintu pagar. Dengan harapan dapat 

menunjang manusia dalam melakukan pengontrolan pintu pagar rumah dari jarak 

dekat atau jarak jauh menggunakan aplikasi Android. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang dibahas pada pembuatan sistem kontrol 

pintu pagar berbasis IoT adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun sistem kontrol pintu pagar berbasis IoT ? 

b. Bagaimana mekanisme pengiriman perintah dari NodeMCU ke motor DC ? 

c. Bagaimana sistem komunikasi Aplikasi, NodeMCU dan Firebase ? 

d. Bagaimana membangun aplikasi pengontrol pintu pagar ? 

1.3. Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka 

penulis membatasi masalah yang ada, yaitu : 

a. Merancang topologi untuk sistem kontrol pintu pagar berbasis IoT 

b. Pengiriman data dari cloud ke NodeMCU menggunakan protokol HTTP 

c. NodeMCU membutuhkan jaringan Wifi untuk dapat berkomunikasi dengan 

server atau database 

d. Pagar dapat dikontrol melalui aplikasi pada smartphone Android 

e. Penggunaan mikrokontroler NodeMCU sebagai pengolah perintah dari 

pengguna 
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f. Pagar akan terbuka atau tertutup ketika mendapat perintah dari pengguna 

melalui aplikasi pada smartphone Android 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan sistem ini adalah merancang dan membangun sistem kontrol pintu 

pagar berbasis IoT sehingga mampu meningkatkan atau menunjang kebutuhan 

manusia untuk melakukan pengontrolan pintu pagar dari jarak jauh maupun jarak 

dekat melalui smartphone Android. 

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat penulis uraikan adalah untuk 

memberikan ilmu pengetahuan seputar teknologi, informasi dan komunikasi yang 

dapat dijadikan sebagai inovasi atau sebuah projek untuk memecahkan suatu 

masalah. 

1.5. Metode Penyelesaian Masalah 

Dalam pembuatan rancang bangun sistem kontrol pintu pagar berbasis IoT 

yang pertama melakukan identifikasi masalah seperti melakukan survey kemudian 

dilanjutkan dengan studi literatur yang mengacu pada jurnal, Tugas Akhir, buku-

buku yang berkaitan dengan sistem kontrol pintu pagar. Selanjutnya data yang 

diperoleh akan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan laporan penelitian tugas 

akhir yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan konsep 

Internet of Things yang mana alat ini bisa dikontrol jarak jauh maupun jarak dekat 

menggunakan jaringan internet. Yang nantinya sistem ini dapat terhubung ke 

aplikasi smartphone Android sehingga pengguna dapat mengontrol buka tutup 

pintu pagar melalui aplikasi smartphone Android. 


	BAB I  PENDAHULUAN 

