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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Lampu adalah sebuah peranti yang memproduksi cahaya “lampu” dapat 

juga berarti bola lampu yang pertama kali ditemukan oleh Joseph William Swan. 

Lampu sebuah benda yang befungsi sebagai penerang, lampu memiliki bentuk 

seperti botol dengan rongga yang berisi kawat kecil yang akan menyala apabila 

disambungkan dengan listrik. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari generasi ke genarasi 

membuat banyak kemudahan, seperti alat elektronik rumah tangga dapat di 

kontrol secara otomatis. Salah satu perkembangan teknologi saat ini adalah lampu 

rumah yang dapat dikontrol dimana saja dan juga dapat menyala/padam secara 

otomatis. Smart Lighting dilengkapi dengan sensor dan alat kontrol dengan tujuan 

dalam mencapai efisiensi. Sensor yang digunakan pada Smart Lighting adalah 

sensor deteksi cahaya dan sensor deteksi keberadaan.  Kedua sensor berfungsi 

untuk on/off pada lampu secara otomatis berdasarkan kebaradaan orang dan 

pengontrolon lampu dari jarak jauh.  

Penelitian Smart Lighting sebelumnya telah dibuat oleh Ade Ramdan, Dicky 

Rianto,Herlen dan Elli A. Gojali dengan judul “Lampu Pintar Berbasis LED 

dengan Multi Sensor” Penelitian tersebut berhasil membuat sebuah lampu yang 

dapat mendeteksi gerakan besar dan kecil yang ditimbulkan manusia dan dapat 

memberikan pencahayaan ruangan yang konstan serta otomasi lampu. 

Pembuatan Smart Lighting terdiri dari sebuah alat yang dapat mengontrol 

sebuah lampu, alat pengontrolnya yaitu penggunaan NodeMCU. NodeMCU 

merupakan mikrokontroler yang dilengkapi dengan wifi yang dapat tekoneksi 

langsung dengan internet, artinya dengan adanya internet semuanya dapat kita 

akses, begitu juga dengan pengontrolan jarak jauh yang menggunakan Telegram 

dengan memanfaatkan bot pada Telegram. Bot massage akan mengirim pesan ke 
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NodeMCU, NodeMCU akan memberikan perintah kepada sensor PIR dan sensor 

light dependent resistor (LDR) untuk membuat lampu dapat di kontrol. 

Hal yang mendasari pembuatan penelitian agar lampu rumah yang biasanya 

tidak sempat dimatikan sebelum berangkat ke kantor atau lampu yang tidak dapat 

dihidupkan karena belum pulang dari kantor akan dapat di kantrol dari manapun, 

dengan memanfaatkan aplikasi yang cukup familiar yaitu aplikasi Telegram. 

Hampir semua orang yang memiliki smartphone mengenal aplikasi Telegram dan 

mungkin menggunakannya sehari – hari. Dengan adanya sensor PIR (Passive 

Infrared receiver) dapat membuat lampu menyala saat adanya pancaran 

inframerah yang terdeteksi sensor PIR dan akan mati jika tidak ada pancaran 

inframerah. Smart lighting juga mampu on/off secara otomatis berdasarkan tingkat 

pencahayaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membuat 

pemakaian energi listrik menjadi hemat. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diusulkan sebuah lampu yang 

mampu menyala/padam secara otomatis dan lampu dapat dikontrol dari jarak 

jauh. Maka judul yang diusulkan yaitu “SMART LIGHTING DENGAN SENSOR 

PIR dan LDR UNTUK RUMAH HEMAT ENERGI”. Lampu ini berfungsi untuk 

mempermudah pemilik rumah dalam menyalakan/memadamkan lampu sehingga 

akan lebih menghemat energi listrik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah 

yaitu,  

1. Bagaimana membuat Smart Lighting yang dapat di kontrol dari jauh 

menggunakan aplikasi Telegram. 

2. Bagaimana membuat Smart Lighting yang dapat menyala atau padam secara 

otomatis berdasarkan tingkat cahaya dari sensor LDR dan gerakan manusia 

dari sensor PIR. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian Smart Lighting sebagai berikut: 
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1. Smart Lighting yang akan dibuat menggunakan NodeMCU sebagai alat 

kontroler pada lampu. 

2. Menggunakan dua sensor yaitu sensor PIR (Passive Infrared receiver) dan 

sensor LDR (Light Dependent Resistant). 

3. Menggunakan aplikasi Telegram untuk megirim Bot massege ke NodeMCU 

sebagai alat pengontrol dari jarak jauh. 

4. Penilitian ini akan disimulasikan menggunakan prototype.  

  

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan penelitian Smart Lighting sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan Smart Lighting untuk hemat energi. 

2. Membuat Smart Lighting yang dapat di kontrol dari jauh.  

3. Smart Lighting yang dapat di kontrol dengan menggunakan aplikasi Telegram 

pada handphone. 

Adapun manfaat dari penelitian Smart Lighting sebagai berikut: 

1. Penghematan penggunaan sumber daya listrik di rumah. 

2. Mempermudah pengontrolan on/off   lampu ruangan dari jarak jauh. 

3. Lampu mampu menyala dan padam secara otomatis. 

 

1.5  Metode Penyelesaian Masalah  

Adapun metode penelitian Smart Lighting sebagai berikut: 

1. Studi pustaka dan literatur 

     Mencari dan membaca jurnal – jurnal tentang Smart Lighting Berbasis IoT 

2. Analisa masalah 

     Melakukan analisa masalah dari teori yang telah di dapat dari jurnal dan     

sumber lainnya. 

3. Perancangan sistem 

Proses perancangan system Smart Lighting. 

4. Eksperimen dan analisa 

Melakukan eksperimen dengan membuat Smart Lighting dan menganlisa 

hasil dari eksperiman yang telah dilakukan. 
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5. Penulisan laporan  

Setelah eksperiman telah dilakukan selanjutnya penulisan laporan berupa 

hasil perancangan, dan hal–hal yang di dapat selama eksperimen berlangsung.
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