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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Internet of things adalah suatu konsep dimana objek tertentu punya 

kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya 

interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. 

Internet of things kini semakin berkembang dan semakin banyak di gunakan 

dalam berbagai sistem mekanis yang digunakan di berbagai jenis infrastruktur. 

Salah satu mikrontroler yang sering digunakan adalah Arduino. Arduino dapat 

dipadukan dengan berbagi modul sensor kit dan dapat mengirimkan informasi 

yang didapat kedalam berbagai platfrom, seperti web, android, dan cloud. 

Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) merupakan institusi 

pendidikan di bawah naungan PT Semen Indonesia Tbk yang terletak di 

kabupaten Gresik. Tahun 2018, UISI memilki ± 2.409 mahasiswa yang terbagi 

menjadi 10 jurusan dengan jenjang S1 (Sarjana) (Akademik UISI, 2019). Di 

kampus UISI terdapat banyak ruang kelas yang hampir setiap waktu kegaitan 

belajar mengajar selalu digunakan. Di setiap ruang kelas tersebut terdapat 

perangkat elektronik untuk membantu kegiatan belajar mengajar seperti 

proyektor, lampu, speaker, dan pendingin udara. Pada ruang kelas sering 

menjumpai lampu, proyektor, dan pendingin udara yang masih menyala setelah 

kegiatan belajar mengajar masalah ini sering terjadi karena mahasiswa lupa untuk 

mematikan perangkat tersebut dan petugas kebersihan lupa untuk mengecek kelas 

yang selesai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar hal tersebut bisa 

menimbulkan pengeluaran energi listrik yang tidak diperlukan. Oleh sebab itu 

perlu dilakukan penghematan energi listrik yang bisa mengurangi pengeluaran 

biaya dan dapat membantu mengurangi resiko pemanasan global. 

Berdasarkan masalah yang ada di atas tentang penggunaan energi listrik 

yang sia–sia atau yang seharusnya tidak diperlukan, maka pada penelitian ini akan 

dibuat prototype monitoring perangkat pada ruang kelas menggunakan arduino 

dan sensor kit. Prototype yang dibuat ini mampu monitoring dan mengkontrol 



 

2 
 

penggunaan energi listrik di ruang kelas melalui aplikasi berbasis web. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara mengkontrol dan monitoring perangkat elektronik 

dalam kelas secara realtime menggunakan aplikasi web? 

2. Bagaimana cara mengkontrol dan monitoring perangkat elektronik  

dalam kelas dengan menggunakan sensor cahaya, suhu, dan gerak? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah tersebut di 

antaranya yaitu: 

1. Sistem monitor dan kontrol perangkat pada kelas yang dibangun berbasis 

aplikasi web. 

2. Sensor yang digunakan adalah sensor cahaya (LDR) , suhu (DHT11), 

dan gerak (RCWL-0516). 

3. Sistem monitoring kondisi suhu ruangan, kelembapan ruangan dan 

kondisi on atau off  pada lampu, proyektor, pendingin ruangan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Membuat rancangan website monitoring yang sesuai dengan kebutuhan 

sistem monitoring. 

2. Membuat rancangan sensor kit arduino (sensor cahaya, suhu, gerak) 

yang sesuai dengan kebutuhan sistem monitoring. 

3. Melakukan monitoring dan kontrol penggunaan perangkat elektronik 

pada ruang kelas secara realtime. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Membantu penghematan penggunaan energi listrik. 

2. Membantu mengetahui kondisi perangkat pada ruang kelas. 

3. Sistem monitoring dan prototype yang dibuat juga dapat dijadikan bahan 

untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang berkaitan. 

 


