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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat banyak orang-orang 

berlomba untuk menciptakan suatu teknologi yang memanfaatkan teknologi 

internet of things (IoT).  Teknologi IoT dapat menghubungkan semua perangkat 

elektronika menggunakan jaringan internet yang dapat dikontrol dan memonitor 

melalui web atau aplikasi dari telepon genggam, sehingga dapat berkembang seperti 

Rumah Pintar, Bangunan Cerdas dan lebih kompleksnya lagi yaitu Kota Pintar.  

Salah satu contoh kecil yang telah menggunakan teknologi IoT yaitu sebuah 

ruangan yang dapat memonitoring suhu dan kelembaban ruangan yang dapat 

dipantau melalui website agar udara didalam rungan/laboraturium tersebut tetap 

nyaman, sehat dan terjaga.  

Adapun Beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal suatu 

ruangan yaitu perubahan iklim, kelembaban udara, jenis pakaian, lokasi rumah, 

faktor penghijauan dan penggunan pendingin ruangan. Penggunaan pendingin 

ruangan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan termal. Ruangan yang memiliki 

pendingin ruang dapat mengontrol suhu ruangan sesuai dengan tingkat kenyamanan 

yang diperlukan (Rohman A. S., 2021). 

Namun permasalahan yang sering terjadi yaitu perubahan jumlah orang 

dalam suatu ruangan/laboraturium yang mengakibatkan suhu dan kelembaban 

dalam suatu ruangan berubah. Bagi sebagian orang, perubahan suhu yang 

meningkat dapat menyebabkan flu dan iritasi pada kulit, sehingga hal tersebut 

mengakibatkan kurangnya kenyamanan pada ruangan. Begitupun sebaliknya, suhu 

yang terlalu rendah mengakibatkan produksi keringat semakin meningkat dan 

menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengakibatkan kondisi ruangan menjadi 

kurang kondusif dan tidak nyaman. Suatu ruangan dapat dikatakan nyaman pada 
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saat kondisi ruangan tersebut lebih kondusif sehingga mahasisiwa memiliki tingkat 

konsentrasi yang lebih baik dalam proses pembelajaran. 

Menurut penelitian (Georgi & Zafriadis, 2006) menjelaskan range discomfort 

index (0C) kenyamanan rungan berkisar diantara <21 0C menyatakan bahwa rungan 

tersebut nyaman, 21-24 0C ketidaknyamanan dirasankan oleh <50% populasi, 24-

27 0C ketidaknyamanan dirasakan oleh >50% populasi, 27-29 0C ketidaknyamanan 

dirasakankan oleh mayoritas populasi, 29-32 0C ketidaknyamanan dirasakan oleh 

semua populasi, >32 0C keadaan darurat medis/emergency yang akan tampil di 

website sebagai pemantau tingkat kenyamanan ruangan laboratorium dapat berupa 

grafik dan monitoring secara interval time dan akan dikirimkan notifikasi tingkat 

kenyamanan ruangan laboratorium melalui Telegram. 

Penelitian ini memiliki referensi dari penelitian sebelumnya dalam 

menyelesaikan permasalahan kenyamanan ruangan yang dilakukan oleh Wirawan, 

I Made Agus, dkk. (2017) mengungkapkan dalam jurnal yang berjudul “Sistem 

Pemantauan Suhu lab Jarak Jauh Berbasis Arduino” bahwa penelitian ini 

menggunakan Arduino Mikroprosesor ATMega yang bisa diintegrasikan dengan 

berbagai sensor. Dengan kelebihan yang dimiliki, maka dipandang perlu dirancang 

sebuah sistem menggunakan Arduino untuk pemantauan laboratorium. Sensor yang 

digunakan ialah sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban. Tujuan 

dari penelitian ini ialah untuk memudahkan pihak pengelola laboratorium dalam 

memonitoring kondisi laboratorium dari jarak jauh menggunakan website yang 

dapat diakses oleh user. 

Berdasarkan latar belakang diatas,  maka diusulkan  sebuah “Sistem 

Pemantauan Tingkat Kenyamanan Ruangan Lab Berbasis Internet Of Things 

(IoT)” yang dapat ditampilkan secara interval time melalui website dan akan 

dikirimkan notifikasi tingkat kenyamanan ruangan laboratorium melalui Telegram.  

Dengan adanya aplikasi ini, dapat diketahui apakah ruangan laboratorium 

dikategorikan nyaman atau tidak untuk proses pembelajaran.  
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana membangun sistem yang dapat memantau tingkat 

kenyamanan ruangan laboratorium menggunakan teknologi IoT? 

b. Bagaimana mekanisme pengiriman data suhu dan kelembaban 

menggunakan sensor DHT22 ke mikrokontroler? 

c. Bagaimana mekanisme pengiriman data dari mikrokontroler ke 

Telegram? 

d. Bagaimana mekanisme pengiriman data dari mikrokontroler yang 

kemudian disimpan di database? 

e. Bagaimana cara memperbarui status kondisi ruangan di website? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut. 

a. Sensor yang digunakan adalah Sensor DHT22 sebagai pendeteksi suhu 

dan kelembaban suatu ruangan. 

b. Termal kenyamanan ruangan laboratorium berdasarkan suhu dan 

kelembaban. 

c. Mikrokontroler yang digunakan ialah NodeMCU ESP8266 yang dapat 

dikendalikan atau dipantau melalaui internet. 

d. Aplikasi ini akan ditampilkan melalui website dan notifikasi di Telegram. 

e. Pengujian sistem di Laboratorium Jurusan Teknik Informatika Politeknik 

Negeri Bengkalis (Lab. Komputer Dasar dan Lab. Sistem Cerdas). 

f. Informasi suhu dan kelembaban pada suatu ruangan untuk mengetahui 

tingkat kenyamanan ruangan. 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Membuat sebuah inovasi prototype pemantau tingkat kenyamanan suhu 

dan kelembaban suatu ruangan dengan memanfaatkan teknologi IoT.  

b. Memberikan informasi mengenai tingkat kenyamanan ruangan 

laboratorium berbasis website dan notifikasi melalui Telegram. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menghasilkan sebuah inovasi prototype pemantau tingkat kenyamanan 

suhu dan kelembaban suatu ruangan dengan memanfaatkan teknologi 

IoT. 

c. Menghasilkan informasi mengenai tingkat kenyamanan ruangan 

laboratorium berbasis website dan notifikasi melalui Telegram. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dimulai dari mengidentifikasi masalah terlebih 

dahulu. Sering terjadi kurangnya kenyamanan mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran karena kondisi ruangan yang tidak stabil, karena suhu suatu ruangan 

terlalu panas bahkan sampai terlalu dingin atau tidak kondusif. Selanjutnya peneliti 

merumuskan masalah yaitu pemantauan tingkat kenyamanan ruangan lab 

memanfaatkan teknologi IoT dan mendapatkan informasi berbasis website dan 

notifikasi melalui Telegram yang mengacu pada jurnal, serta Tugas Akhir. Tahap 

selanjutnya ialah bagaimana membuat analisa dan perancang mekanik yaitu 

merancang komponen-komponen yang diperlukan dalam merakit produk dan 

dilanjutkan perancangan elektronika yaitu menyatukan komponen dengan kode 

program agar produk bisa berjalan sesuai dengan sistem yang dibuat. Kemudian, 

pengujian produk dan pembuatan laporan tugas akhir. 
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