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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Mempunyai rumah di perumahan yang elit sangat diharapkan semua orang. 

Rumah yang elit tentu mempunyai harga yang sangat fantastis, apalagi didukung 

dengan fasilitas yang lengkap dan mewah. Tetapi hanya Sebagian orang yang 

dapat menikmatinya. Perumahan yang mewah dengan desain yang cantik dan 

modern, selain menempatinya kita juga dapat berinvestasi.  

Agen properti biasanya hanya menyediakan fasilitas yang lengkap saja, 

tetapi kalau sudah ditambah dengan lampu perumahan otomatis berbasis Internet 

of Things (IoT) itu sangat susah ditemukan. Konsumen pasti senang dengan 

adanya fasilitas seperti itu di lingkungannya. Internet of Things (IoT) 

pengendalian pada sistem kelistrikan sama halnya dengan lampu di setiap ruangan 

dengan Internet of Things (IoT) yang memiliki rumah dapat mengamati keadaan 

rumah (Iftikhor 2022). 

Sebagai alat penerang, lampu juga dapat digunakan sebagai indikator 

keberadaan pemilik rumah sekaligus keamanan. Mengapa demikian, karena orang 

dapat menyimpulkan jika kondisi lampu rumah masih menyala pada siang hari 

dan lampu rumah belum menyala pada malam hari sudah dipastikan pemilik 

rumah sedang tidak ada di rumah. Jika dilihat dari segi keamanan kondisi seperti 

ini sangat tidak aman karena dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal seperti pembobolan dan 

pencurian. Maka diperlukan sebuah sistem pengontrolan lampu jarak jauh yang 

dapat diakses oleh pemilik rumah di mana pun berada melalui perangkat pintar 

seperti komputer dan smartphone (FAISAL 2019). 

Kemajuan teknologi yang sangat tumbuh pesat memungkinkan adanya 

usaha untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang dari berbagai lapisan masyarakat 

mempunyai handphone (HP) karena mayoritas masyarakat berpindah dari alat 



2  

komunikasi telepon rumah ke smartphone. Hal ini dikarenakan kelebihannya yang 

praktis dan mudah dibawa kemana-mana dan user friendly (Muhtar, Baqaruzi, and 

Amri 2020). 

Kesadaran masyarakat dalam penghematan listrik di rumah masih kurang 

efisien. Contoh semacam lalai mencabut alat penerangan maupun perkakas 

elektronik lainnya saat bepergian, sehingga energi listrik terbuang percuma. 

Dalam contoh kasus tersebut pemanfaatan teknologi sangat berguna apabila kita 

bisa mengontrol peralatan elektronik yang ada di rumah di mana pun, kapan pun 

hanya dengan menggunakan smartphone. Hal ini sangat bermanfaat dan 

menghemat waktu dan energi. 

Pada kegiatan masyarakat tidak akan pernah jauh dari pemakaian alat 

elektronik contoh semacam penerangan pada gedung, villa, wisma, rumah, dll. 

Sedang memanfaatkan saklar on/off. Banyak masyarakat yang masih 

menggunakan saklar dalam bentuk tombol yang perlu dipegang demi lampu. 

Gapaian yang jauh akan menyusahkan saat memegang/menggapai saklar lampu. 

Apalagi orang yang menderita lumpuh atau sakit disabilitas. 

Semakin maju zaman semakin canggih teknologi, kegiatan yang biasanya 

masyarakat lakukan pada saat sore hari sekitar pukul 18:15 WIB kita sudah 

menghidupkan lampu rumah atau gedung lainnya, masyarakat awam zaman 

sekarang masih banyak yang belum mengetahui canggihnya teknologi. Sebab itu 

apabila ada orang tua yang udah pikun untuk mematikan lampu akan membuat 

kekacauan. 

Semakin berkembangnya zaman yang semakin modern, pekerjaan yang 

biasanya dilakukan secara manual dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyalakan 

dan mematikan lampu rumah untuk melakukannya harus dikerjakan secara 

langsung dan masih kurang praktis. Oleh karena itu pemakaian lampu rumah yang 

dilakukan secara manual akan menimbulkan permasalahan dalam efisiensi listrik 

bila seorang yang ada dirumah lupa untuk mematikan. Teknologi elektronik 

berkembang pesat sehingga semakin memudahkan pekerjaan manusia 
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Riset ini menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) sebagai 

pengontrol lampu rumah. Dengan cara apa bisa menjalankan riset ini monitoring 

perumahan dari jarak jauh serta menggunakan aplikasi telegram yang telah kita 

gunakan. Pemakaian aplikasi telegram pada riset ini cirinya open source. 

Keunggulan pemakai terbilang bisa memeriksa source code dan Application 

Program Interface (API) di aplikasi telegram. Chatbot pada telegram berfungsi 

demi mengartikan surat yang diberikan untuk pemakai lalu mengoperasikan 

tujuan dari surat, kemudian memastikan dan mengeksekusi apa pun chatbot 

perintahkan bersumber pada suruhan dari pemakai dan terakhir mengirimkan hasil 

eksekusi program ke pengguna. Sistem kontrol lampu ini menggunakan 

NodeMCU ESP8266 sebagai alat untuk menghubungkan jaringan internet ke 

smartphone dan untuk lampu dihubungkan dengan relay sebagai penghantar arus 

listrik ( Nega, Susanti, & Hamzah, 2019).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang di angkat dalam Proposal ini dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi pengontrolan lampu perumahan otomatis 

berbasis IoT? 

2. Bagaimana mekanisme transmisi data dari perancangan arsitektur dari 

miniatur rumah? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya fokus 

pada lampu otomatis pada miniatur perumahan. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan pada riset ini ialah untuk memudahkan kompleks perumahan 

dalam pengendalian lampu jarak jauh menggunakan aplikasi telegram dalam 

bentuk simulasi. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dibuat penulis lakukan yaitu: 

1. Membuat inovasi prototype pengendali lampu jarak jauh Aplikasi 

Pengendali Lampu Jarak Jauh Berbasis IoT dalam bentuk miniatur rumah. 

2. Dapat mengendalikan lampu dengan jarak jauh seraya memanfaatkan 

koneksi internet. 

 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode meyelesaikan masalah yang dilakukan oleh peneliti dapat 

menggunakan metode literatur. Penulis mengambil beberapa referensi dari jurnal 

dan internet yang pernah diteliti sebelumnya, tujuannya dapat mengendalikan 

simulasi perumahan lampu jarak jauh menggunakan telegram. 

Analisis kebutuhan

Perancangan

Pengembangan

Implementasi

 

Gambar 1.1 Metode penyelesaian masalah 

(Sumber: Dokumentasi 2022) 

Analisis kebutuhan dari metode masalah ini penentuan pekerjaan atau 

kondisi yang harus terpenuhi dalam suatu perubahan produk. Hasil ini harus dapat 

dilaksanakan, di ukur, di uji, serta sampai tingkat detail yang memadai untuk 

desain sistem. Perancangan sistem dari metode masalah ini merupakan proses 
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merancang atau mendesain sebuah sistem yang isinya langkah-langkah dalam 

proses pengolahan data untuk mendukung operasi sistem. 

Pengembangan sistem ini merupakan suatu sistem yang baru menggantikan 

sistem yang lama secara keseluruhan untuk memperbaiki sistem yang 

sebelumnya. Implementasi sistem ini dapat di terapkan sekaligus pengujian untuk 

sistem berdasarkan hasil analisa. 

Metode penyelesaian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan 

masalah “Rancang Bangun Lampu Perumahan Otomatis Berbasis IoT dengan 

Pengontrolan dan Aplikasi Telegram” ini menggunakan metode literatur dan 

observasi di mana penulis mengambil beberapa referensi berbagai macam jurnal 

yang pernah diteliti sebelumnya, dengan tujuan dapat membuat suatu prototype 

dan simulasi pengendali lampu jarak jauh.  
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