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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi berkembang seiring perkembangan zaman. Perkembangan 

teknologi zaman ini lebih mengedepankan tentang kehidupan masyarakat yang 

lebih hijau atau efisiensi. Meskipun teknologi terus berkembang, umumnya 

masyarakat pasti membutuhkan lampu untuk membantu penerangan di siang hari 

ataupun di malam hari. Salah satu masalah yang terjadi di masyarakat yaitu tentang 

kurang efisiennya penggunaan lampu. 

Ketika masyarakat sedang pergi dalam waktu yang lama dan meninggalkan 

rumahnya, biasanya mereka menyalakan lampu supaya rumah mereka terlihat ada 

penghuninya. Ketika terburu-buru untuk meninggalkan rumah, biasanya 

kebanyakan masyarakat juga lupa untuk mematikan lampu, mungkin karena 

mereka menganggap lampu adalah hal kecil yang tidak memiliki dampak besar.  

Beberapa kalangan masyarakat mungkin mengabaikan penggunaan lampu, 

namun organisasi dunia World Wildlife Fund (WWF) memiliki pendapat lain, 

WWF adalah organisasi dunia yang memfokuskan pada kelestarian, restorasi, serta 

pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati dunia. WWF membuat gerakan 

yang dinamakan Earth Hour. Earth Hour adalah gerakan untuk melawan perubahan 

iklim dengan cara mematikan lampu selama satu jam dan gerakan hanya ada satu 

kali dalam satu tahun. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi 

dan mengurangi efek pemanasan global (wwf.or.id). 
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 Permasalahan di masyarakat ini terjadi karena mereka kurang efisien dalam 

menggunakan lampu, meeka tidak sadar bahwa penggunaan lampu yang kurang 

efisien dapat menimbulkan dampak efek pemanasan global (wwf.or.id). Dari 

permasalahan tersebut dirancanglah suatu sistem lampu pintar yang dinamakan 

prototipe sistem penerangan ruangan yang menggunakan sensor cahaya, sensor 

suara dan sensor gerak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut: 

• Mengetahui nilai ambang yang tepat dari hasil pembacaan sensor cahaya, 

sensor suara dan sensor gerak. 

• Bagaimana memanfaatkan sensor cahaya, sensor suara dan sensor gerak 

dengan masing-masing nilai ambangnya untuk membangun skenario 

penerangan yang kompleks. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem penerangan 

ruangan menggunakan sensor cahaya, sensor suara dan sensor gerak. Diharapkan 

dengan sistem yang dibuat ini dapat membangun kesadaran dan gaya hidup manusia 

untuk lebih efisien saat menggunakan lampu. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang ada dalam penelitian sebagai berikut: 
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• Maksimal pengguna saat mengendalikan sistem ini dibatasi hanya untuk 

satu pengguna  saja. 

• Menggunakan satu Arduino Uno untuk mengatur satu sistem penerangan. 

• Pengendalian menggunakan satu sensor cahaya, satu sensor suara dan satu 

sensor gerak. 

• Sistem menggunakan satu buah led dan satu buah servo. 

• Tidak menghitung besar efisiensi sistem. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

• Melakukan studi pustaka untuk Arduino Uno Rev3. 

• Melakukan studi pustaka mengenai sensor cahaya, sensor suara dan sensor 

gerak. 

• Melakukan studi eksperimen untuk merancang dan menguji sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:  

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan penelitian, serta 

metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB II. LANDASAN TEORI 
 

Berisi landasan teori yang mendukung penelitian ini. Landasan teori berupa 

definisi dan istilah – istilah yang muncul pada tugas akhir ini. Seperti definisi 
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Arduino Uno, sensor cahaya, sensor suara, sensor gerak dan servo. 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 
 

Bab ini berisi perancangan, implementasi, diagram blok perangkat keras dan 

lunak. Penjelasan konsep dan cara kerja sistem. Serta penjelasan bagaimana 

komunikasi antara Arduino Uno dengan sensor-sensor yang digunakan. Kemudian 

akan dijelaskan bagaimana cara kerja dari sistem dan apa saja data yang 

mempengaruhi sistem  penerangan. 

BAB IV. IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM 
 

Bab ini membahas mengenai hasil akhir rancangan sistem secara fisik dan 

penjelasan serta gambar bagaimana sistem penerangan bekerja. Akan disampaikan 

pengujian sistem dalam segala kondisi menggunakan semua sensor yang ada. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, 

saran-saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


