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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan sistem pendingin semakin meningkat seiring dengan

kebutuhan hidup manusia, dengan pengaplikasian yang sudah melingkupi

berbagai segi aspek kehidupan, mulai dari industri makanan, industri kimia, hotel,

rumah sakit, penerbangan, perlayaran dan lain sebagainya. Salah satu jenis sistem

pendingin yang sering kita temukan adalah pengkondisian udara ruangan yang

disebut juga dengan AC (Air Conditioner).

Penyejuk udara atau pengkondisi udara atau penyaman udara atau AC (Air

Conditioner) adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu

udara dan kelembaban suatu area (yang digunakan untuk pendinginan maupun

pemanasan tergantung pada sifat udara pada waktu tertentu). Umumnya

menggunakan siklus refrigerasi tapi kadang-kadang menggunakan penguapan,

biasanya untuk kenyamanan pendingin di gedung-gedung dan kendaraan

bermotor. Konsep pendingin udara diketahui telah diterapkan di Romawi Kuno

dan Persia abad pertengahan. Pendingin modern muncul dari kemajuan dalam

ilmu kimia selama abad 19, dan pendingin udara skala besar listrik pertama

ditemukan dan digunakan pada tahun 1902 oleh Willis Haviland Carrier. Diantara

kita mugkin sudah banyak yang mengenal AC, kerena AC bukan lagi barang

langka yang hanya dapat dilihat di tempat tertentu. AC sekarang banyak

digunakan hampir disetiap sekolah, kantor, rumah dan lain-lain.

Permasalahan pada penyejuk udara atau AC ini dikarenakan pemborosan

pemakain AC terkadang kita lupa untuk mematikan AC saat keluar ruangan.

Masalah ini dapat mengakibatkan banyak memakai energi listrik diakibatkan kita

mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tagihan listrik.

Internet of Things (IoT) adalah salah satu tren baru di dunia teknologi

yang akan kemungkinan besar akan menjadi tren di masa depan. Sederhananya,

IoT menyambungkan alat-alat fisik seperti lampu, televisi, kulkas bahkan pintu
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rumah terhubung ke Internet secara terus-menerus dan dapat dikendalikan pada

jarak jauh melalui gawai yang dipunyai seorang pengguna. Menurut Burange dan

Misalkar dalam jurnal Apri Junaidi, Internet of Things (IoT) adalah stuktur

dimana objek, orang diberikan identitas eksklusif dan kemampuan untuk

merelokasi data melalui jaringan tanpa memerlukan sentuhan dua arah antmar

manusia sebagai contoh sumber ke tujuan atau interaksi manusia ke komputer.

Menurut C. Wangetal dalam jurnal Gunawan Hendro Cahyono, dari semua

kegiatan yang ada dalam IoT adalah untuk mengumpulkan data mentah yang

benar dengan cara yang efisien tapi yang lebih penting adalah untuk menganalisis

dan mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih berharga. Kemampuan

akses dari IoT bisa saja tidak terbatas berkat perangkat IoT yang selalu

tersambung ke Internet, sehingga dapat diakses dan digunakan kapan saja dan

dimana saja. Oleh karena itu saya akan meyelesaikan masalah saat pemborosan

pemakaian AC menggunakan Internet of Things (IoT) dengan cara memonitoring

penggunaan AC saat keluar ruangan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem mendeteksi pergerakan

manusia diruangan berbasis Internet of Things ?

2. Bagaimana mengatasi penghematan energi listrik ketika lupa mematikan

AC?

3. Bagaimana megetahui sensor bekerja saat hujan diluar ruangan?

4. Bagaimana merancang tempat letak untuk Internet of Things?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini harus dibatasi.  Adapun

batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Data masukan berupa data gerak seseorang.

2. Sensor PIR tidak dapat digunakan untuk mengetahui berapa orang yang

berada pada jangkauan sensor.
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3. Internet of Things merupakan sebagai monitoring penggunaan AC.

4. Sensor PIR Sebagai Sistem mendeteksi pergerakan manusia berbasis

Internet of Things.

5. Sensor RTC sebagai mengeset waktu sekarang.

6. Sensor Suhu LM35 sebagai pendeteksi suhu rungan.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Merancang sistem IoT sebagai efesiensi energi listrik pada AC (Air

Conditioner)

2. Merancang dan membangun sistem pemantau gerak badan Internet of

Things.

3. merancang tempat letak untuk box panel.

4. merancang waktu untuk mematikan AC.

5. Mendeteksi suhu dalam ruangan apabila sudah dingin maka sensor akan

mematikan AC.

1.5 Metode Penyelesaian Masalah

Adapun metode penyelesaian masalah tersebut sebagai berikut:

1. Merancang sistem IoT sebagai efesiensi energi listrik pada AC (Air

Conditioner)

2. Pembuatan alat berdasarkan perancangan.

3. Pemrograman NodeMCU

4. Pengambilan data dari hasil pengujian

5. Kesimpulan
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