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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Lampu merupakan sumber cahaya yang sangat penting sebagai pengganti 

matahari terutama pada malam hari. Penggunaan lampu pada bidang industri di 

nilai masih kurang maksimal dalam hal monitoring dan kegunaannya. Saat ini 

semakin banyak peralatan, baik peralatan rumah tangga maupun peralatan 

perkantoran yang menggunakan tenaga listrik, Kesadaran masyarakat dalam 

penghematan listrik masih kurang efisien. Lampu listrik menjadi salah satu 

penyumbang terbesar penggunaan tenaga listrik. Terbukti dari seringnya lampu 

masih tetap menyala walaupun dalam keadaan tidak dipakai dan lambat dalam 

mendapatkan laporan ketika salah satu lampu ada yang mati, dikarenakan semua 

lampu yang terpasang tidak dimonitor oleh sebuah sistem yang memudahkan. Hal 

semacam ini mengakibatkan bertambahnya biaya untuk operasional listrik dan 

juga kurang efisien dalam hal monitoring. Oleh karena itu perlu dibuat suatu 

sistem kontrol lampu yang mampu untuk memonitor agar penggunaan dan 

perawatannya menjadi lebih efektif dan efisien (Sumarna et al., 2019).  

Perkembangan dunia teknologi internet pada saat ini sangatlah cepat hampir di 

berbagai bidang, sehingga kini semakin banyak manusia memanfaatkan teknologi 

internet dan mendorong manusia untuk terus berpikir kreatif, tidak hanya 

menggali penemuan-penemuan baru, tapi juga memaksimalkan kinerja teknologi 

tersebut. Salah satu bukti kemajuan teknologi internet tersebut adalah dengan 

adanya Internet Of Things, atau dikenal juga dengan IoT, Internet Of Things atau 

IoT sendiri mempunyai konsep, yaitu dimana beberapa objek tertentu mempunyai 

kemampuan untuk mengirim data melalui jaringan tanpa perlu adanya interaksi 

manusia kepada manusia atau dari manusia kepada perangkat komputer. 

Mengontrol semua hal dengan otomatis dapat dilakukan dengan smartphone yang 

rata-rata sudah sangat canggih. Smart home dan internet merupakan dua hal yang 
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saling berkesinambungan, konsep Internet of Things yang dipakai dalam smart 

home juga berarti menjadikan sebuah perangkat  di rumah dapat tersingkronisasi 

dengan module melalui internet (Susilo et al., 2021b). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh ( Ebenhaezer 2022) Penyandang 

disabilitas yang dikenal masyarakat biasanya adalah penyandang disabilitas fisik 

seperti tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan lain 

sebagainya. Hanya saja mereka memang mempunyai keunikan tersendiri yang 

bukan untuk dijauhkan atau dijelek-jelekkan. Oleh karena itu, zaman modern 

sekarang memudahkan para penyandang disabilitas untuk melakukan pekerjaan 

dengan mudah. Sistem ini diterapkan pada peralatan elektronik seperti lampu. 

Penyandang disabilitas bisa membuka alamat IP ESP untuk mematikan dan 

menghidupkan lampu tanpa harus menekan saklar. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Satya et al., 2016) Pengontrolan 

lampu melalui internet menggunakan mikrokontroller arduino berbasis android 

bekerja dengan menghubungkan beberapa perangkat keras. Untuk membentuk 

suatu sistem control. Tujuan dari pengontrolan sendiri yaitu menemukan 

kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar dan 

menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan 

sasaran. Penelitian ini memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) sebagai 

pengontrol lampu rumah. Penelitian sistem kendali lampu ini berfokus bagaimana 

Internet of Things mampu melakukan monitoring lampu dari jarak jauh 

menggunakan Web. Alat ini dirancang dengan menggunakan NodeMCU untuk 

mengatur kerja sistem, ESP-8266 sebagai alat penghubung internet ke 

smartphone, Relay sebagai alat penghantar arus listrik yang dihubungkan ke 

lampu, dan web yang kita buat akan muncul sebagai output dari project kita. 

Web adalah sebuah software (perangkat lunak) yang memberikan layanan 

berupa data. Berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien 

atau kita kenal dengan web browser (Chrome, Firefox.  

Yang dapat diaplikasikan sebagai pengendali jarak jauh dengan jaringan internet 

yang dapat diterapkan pada peralatan elektronik  seperti lampu. Perangkat tersebut 
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dapat diakses dengan layanan internet melalui website dengan Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) sehingga bisa menghilangkan 

kebutuhan berada dilokasi untuk memantau perangkat tersebut (Bashofi & Abidin, 

2018).  

 Menurut penelitian oleh (Iswanto & Gandi, 2016) User hanya diminta 

untuk menekan tombol  yang ada pada aplikasi android yang dibangun untuk 

melakukan perintah menyalakan dan mematikan lampu dengan memanfaatkan 

koneksi internet. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sistem dapat bekerja 

dengan baik untuk menyalakan dan mematikan lampu.  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Susanto,2018) Adapun 

sebelumnya juga pernah diciptakan sebuah alat pengkontrolan lampu dengan 

menggunakan data sinyal suara. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

data sinyal suara ini umumnya disebut dengan pemrosesan sinyal suara. Penelitian 

ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat mengenali  suara dala bentuk 

kalimat agar kedepannya bisa digunakan dalam teknologi listrik.  

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu penulis membuat judul 

“Sistem Kendali Lampu Jarak Jauh Berbasis Internet of Things (IoT) 

Menggunakan Web” Dengan adanya pengontrolan terhadap peralatan listrik ini 

dapat membantu kita untuk menghemat penggunaan listrik yang berlebih serta 

dapat memantau keadaan peralatan listrik dari jarak jauh dengan menggunakan 

teknologi IoT. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem kendali lampu jarak jauh 

berbasis web menggunakan microcontroller NodeMCU ESP8266 ? 

2.  Bagaimana mengimplemintasi lampu jarak jauh berbasis teknologi 

menggunan NodeMCU ESP8266 ? 

3. Bagaimana cara kerja alat pengontrolan lampu jarak jauh menggunakan 

web? 
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4. Bagaimana cara agar aplikasi Arduino IDE tersambung dengan web 

menggunakan NodeMCU ESP8266 sehingga pesan dapat diterima oleh 

module? 

1.3   Batasan Masalah 

Dalam merancang sistem kendali lampu jarak jauh menggunakan web maka 

perlu nya ditentukan batasan masalah yaitu : 

1. Sistem ini hanya dibuat untuk monitoring lampu menggunakan access 

point 

2. Alat atau Modul yang digunakan NodeMCU ESP8266 untuk mengatur 

kerja sistem 

3. Menggunakan web sebagai penghantar pesan ke NodeMCU ESP8266 

1.4 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari sistem kendali lampu dengan menggunakan web adalah 

sebagai berikut :  

1. Menciptakan sistem pengontrolan lampu jarak jauh mengikuti 

perkembangan zaman dan dibuat dengan menggunakan Microcontroller 

NodeMCU ESP8266 menggunakan pemrograman pada arduino 

2. Merealisasikan rancangan program prototype sistem kendali lampu jarak 

jauh menggunakan web berbasis Mikrokontroller NodeMCU ESP8266 

3. Merancang dan membuat sistem pengendalian lampu berbasis web yang 

efektif. 

Adapun manfaat dari Kendali Lampu Jarak Juah berbasis Web adalah 

sebagai berikut :  

1. Memonitoring lampu dari jarak jauh 

2. Terciptanya alat atau sistem yang inovatif serta bermanfaat sebagai sarana 

ilmu pengetahuan  
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1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

 

Gambar 1. 1 Metode Penyelesaian Masalah 
Sumber :  Data Olahan 

 

Tahapan pada Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Tahap perencanaan (Planning) 

bagaimana rancangan ini di bentuk sesuai dengan permasalahan 

yang ada dan mengidentifikasi modul apa saja yang akan dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

b. Tahap analisis sistem (Analysis) 

merupakan tahap penelitian atas permasalahan yang 

ada.Permasalahan yang ada pada saat ini adalah bagaimana membangun 

sistem yang dapat membantu dan memudahkan user dapat mengendalikan 

perangkat elektronik dengan memanfaatkan smartphone yang dimiliki. 

c. Tahap perancangan sistem (Design) 

merupakan tahap untuk menetukan proses tahapan perancangan 

dengan modul: 

 Microcontroller NodeMCU 

 Relay 5V 4channel 

 Kabel jumper female to male 

 Kabel listrik  

 Lampu  

 Kabel USB 

d. Tahap implentasi sistem (Implementation)  
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merupakan tahap untuk melakukan perakitan modul-modul yang 

dihubungkan dengan kabel jumper. Setelah itu peneliti membuat perintah 

pemrograman yang dilakukan di microcontroller dengan menggunakan 

aplikasi Arduino IDE. Kemudian dilakukan pembuatan perintah 

pemrograman untuk menampilkan output ke web. Setelah sistem dan 

controller jadi, maka perangkat elektronik disambungkan melalui relay 

selanjutnya dihubungkan dengan sumber listrik. 

e. Tahap pemeliharaan sistem (Maintenance)  

merupakan proses pemeliharaan dan melihat apakah ada kendala 

atau error selama dijalankan. Sehingga nantinya user nyaman dalam 

penggunaannya. 
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