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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
 Penelitan yang menggunakan sistem smart building saat ini menjadi trending 

topic yang sering didengar dan ditemui di beberapa media. Dapat dilihat dari 

perkembangan teknologi pada saat ini yang mengharuskan segala sesuatu serba 

cepat. Penelitian ini akan menjadi semakin menarik jika dapat diterapkan pada 

suatu bangunan. Penelitian mengenai smart building dengan sistem yang dapat 

merespon beberapa aktifitas manusia sehari-harinya, yaitu dengan memberikan 

action seperti menghidupkan dan mematikan perangkat listrik secara otomatis 

yang dikontrol dengan menggunakan link lokal. 

 

2.1 Sistem Internet of Thing (IoT) 

Internet of Things (IoT) dikenal pada tahun 1999, Pertama kalinya disebutkan 

dalam sebuah presentasi oleh Kevin Ashton, Cofounder and Executive Director of 

the Auto-ID Center di MIT. Semakin berkembangnya infrastruktur internet, maka 

kita harus menuju babak berikutnya, dimana hal ini bukan hanya smartphone atau 

komputer saja yang dapat terkoneksi dengan internet. 

 Manfaat dari IoT dalam penelitian ini merupakan sistem yang akan digunakan 

dalam rancangan smart building, IoT dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahkan ada beberapa hal yang mungkin telah dilakukan, hanya saja tidak terpikir 

bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari IoT. Sistem IoT yang digunakan pada 

penelitian ini adalah akan rancang sebuah web sistem dari wifi lokal dengan link 

10.10.64.51 alamat ini akan dipakai sebagai alamat dari IP yang akan mengontrol  

modul nodeMCU yang akan digunakan. Berikut ini adalah beberapa manfaat 
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dalam beberapa penerapan yang dapat dilihat di sekitar kehidupan kita sehari 

harinya, yaitu dapat kita lihat dari list di bawah ini[7]. 

1. Sektor pembangunan 

2. Sektor rumah tangga 

3. Sektor energy 

4. Sektor kesehatan 

5. Sektor Industri 

6. Transportasi 

7. Perdagangan 

8. Keamanan 

 Internet of thing diketahui muncul  sebagai  teknologi, Baru yang sangat 

canggih digunakan dengan menggunakan  Internet. Diperkirakan bahwa akan 

banyak hal fisik atau benda akan dilengkapi dengan  berbagai  jenis sensor 

terhubung ke internet melalui jaringan serta dukungan teknologi, Semua  kegiatan  

yang  ada  dalam  IoT  adalah untuk  mengumpulkan  data yang  benar dengan 

cara  yang efisien serta menganalisis dan  mengolah  data real menjadi  informasi  

lebih  berharga. Berikut adalah data atau gambaran dari sistem IoT dari gambar di 

bawah ini adalah sistem yang berkerja dalam bidang kesehatan pada tubuh 

manusia yang menggunakan Internet of Things . 
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Gambar 2.1 Sistem Internet of Thing 

Sumber: “Google Image” 

2.2 Arduino  

 Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang 

bersifat open source. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, 

tetapi ia adalah kombinasi dari hardware yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, dan 

bahasa pemrograman dan Integrated Development Environment (IDE) yang 

bekerja dengan sesuai intrukrsi program yang akan di-input. IDE adalah sebuah 

software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile dan meng-

upload ke dalam memori microcontroller. Ada banyak projek dan alat-alat 

dikembangkan oleh akademisi dan profesional dengan menggunakan Arduino, 

selain itu juga ada banyak modul-modul pendukung (sensor DHT, LCD, motor 

servo dan lain-lain yang dapat dikoneksi dengan arduino). Arduino yang akan 

digunakan oleh penulis untuk  dapat berkerja menghubungkan kerja dari 

nodeMCU atau memerintahkan LED pemancar sebagai untuk mengirim data  dan 

juga mengontrol air conditioner. Arduino juga disebut sebagai pusat kontrol 

semua sistem yang akan dijalankan. Berikut merupakan spesifikasi dan gambar 

dari modul kit arduino yang akan digunakan[2]. 
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Gambar 2.2 Arduino  

Sumber : “Google Image” 

 

Berikut adalah spesifikasi arduino 

Tabel 2.1 Spesifikasi arduino 

Mikrokontroller ATmega328 

Voltage operation 5 V 

Input Voltage 7 – 12 V (recommended) 

Input Voltage 6 – 20 V (Limit) 

I/O 14 Pin (6 pin untuk PWM) 

Arus 50 mA 

Flash Memory 32 KB 

Bootloader SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan 16 MHz 

 

2.3 Jaringan Internet  

       Jaringan Internet adalah jaringan-jaringan yang digunakan pada komputer di 

seluruh dunia dan merupakan rangkaian komputer terbesar di dunia yang 
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memungkinkan komunikasi data antar komputer yang terhubung ke jaringan 

tersebut. Pada penelitian ini jaringan adalah pusat utama yang akan menjalankan 

sistem kerja dari bangunan smart building yang akan dirancang. Jaringan yang 

akan digunakan adalah jaringan wifi lokal yang ada dibangunan Universitas 

Internasional Batam yaitu uib hostpot. Jaringan uib hostpot ini jaringan yang 

sering digunakan para mahasiswa dan mahasiswi UIB. [3] 

 

2.4 Sensor DHT 22 

 Sensor DHT22 merupakan kelembaban dan suhu relatif sensor digital-output. 

Dimana sensor ini  memakai sensor kelembaban thermistor sebagai mengukur 

udara yang ada di ruangan yang dipasang sensor DHT 22. Penelitian ini memakai 

nodeMCU sebagai pengontrol sistem yang akan dirancang dan dikombinasikan 

dengan pembacaan suhu yang menggunakan modul sensor DHT 22. DHT 22 

merupakan sensor digital yang dirakit untuk mengukur suatu suhu udara yang 

berada di dalam ruangan. DHT 22 merupakan suatu sensor yang memiliki kualitas 

dapat berkerja sangat bagus dinilai dari pembacaan data respon. Bentuk dari 

ukuranya sensor ini yang kecil dan dapat transmisi sinyal hingga kurang lebih 20 

meter dapat dilihat pada gambar 2.2.  

 Komponen ini cocok digunakan sebagai aplikasi pengukuran kelembaban dan 

suhu. Sensor ini akan dipasang di luar box hitam yang akan dirakit oleh yang 

sedang melakukan penelitian, komponen ini akan bertugas sebagai pembaca suhu 

dalam ruangan yang akan dipasang sistem tersebut. Alat ini akan dirakit pada box 

hingga bagian depan sensor mengarah keluar dari box agar sensor dapat membaca 

suhu dalam ruangan tersebut. Sensor DHT 22 yang pakai berukuran besar dan 
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modulnya berwarna merah dan dilengkapi dengan spesifikasi dari kaki pin sensor. 

DHT 22 bisa dikatakan lebih sensiftif dari hasil pembacaan suhu dibandingkan 

sensor DHT 11. Maka dari itu penelitian ini akan memilih sensor DHT 22 sebagai 

komponen yang akan digunakan dalam penelitian[4]. 

 

Gambar 2.3 Sensor DHT 22 

Sumber : “repository.usu.ac.id” 

 

Berikut adalah data sheet dari sensor DHT 22: 

Tabel 2.2 Spesifikasi sensor DHT 22 
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2.5 Infrared 

 LED infrared merupakan komponen yang bisa mendeteksi benda apabila 

cahaya inframerahnya terhalangi oleh benda yang berada di depan sensor 

infrared tersebut. Sensor infrared terdiri dari LED infrared untuk pemancar yang 

mana berfungsi sebagai penerima data signal atau frekuensi. LED infrared 

berfungsi pemancar cahaya inframerah yang memiliki singkatan dari light 

emitting  diode infrared. Bentuk dari LED infrared memiliki kaki komponen 

yaitu positif dan negative dapat dilihat pada Gambar 2.3. Adapun cara 

pemancaran cahaya akibat adanya energy listrik yang dapat diberikan terhadap 

suatu bahan yang disebut dengan sifat elektroluminensensi. Sensor yang 

berbertuk LED ini akan digunakan untuk memancarkan hasil dari rekaman signal 

yang sudah direkam dari remot air conditioner. Alat ini akan bertugas untuk 

memancarkan hasil dari rekaman signal yang keluar dari hasil rekaman signal 

remote AC Sanyo. Berikut adalah gambar dari LED infrared [5]. 

 

Gambar 2.4 LED infrared 

Sumber : “Google Image” 

 

Prinsip kerja dari sensor infrared apabila ketika cahaya infrared diterima 

fototransistor maka basis fototransistor akan berubah menjadi arus listrik 

sehingga basis akan berubah menjadi seperti layaknya  saklar. Switch closed atau 
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fototransistor akan aktif. Arus listrik pada basis fototransistor akan ada karena 

terjadinya pergerakan elektron dan hole. 

2.6 KIT NodeMCU V3 

 NodeMCU merupakan pengembangan dari ESP 8266 yang dilengkapi dengan 

mikro USB yang untuk pemograman maupun power supply dan dilengkapi 

dengan tombol push button yaitu tombol reset dan flash. NodeMCU memakai 

bahasa pemograman lua package dari esp8266. Bahasa lua memiliki logika dan 

susunan pemograman yang sama dengan bahasa C hanya berbeda syntax. Jika 

menggunakan bahasa lua maka dapat memakai loader dan lua Uploader. Selain 

dengan bahasa lua NodeMCU juga support dengan software arduino IDE dengan 

melakukan sedikit perubahan board manager pada arduino. Sebelum 

menggunakan board ini harus di-flash terlebih dahulu agar support terhadap tools 

yang akan digunakan. Jika menggunakan arduino IDE menggunakan Firmware 

yang cocok. Nodemcu yang digunakan pada penelitian adalah jenis nodemcu versi 

tiga. Alat ini akan digunakan untuk perancangan alat smart building yang 

mengontrol perangkat listrik AC pada laboratory Teknik Elektro lantai 1 gedung 

B dapat dilihat bentuk dari nodeMCU pada Gambar 2.4 .Alat ini digunakan 

karena terdapat sistem wifi yang ada dalam rakitan modul nodemcu. Nodemcu 

digunakan karena adanya perangkat yang akan dikontrol dengan menggunakan 

wifi. Nodemcu ini berkerja dengan tegangan 5 volt. Gambar 2.4 merupakan 

gambar dari NodeMCU : [6] 
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Gambar 2.5 NodeMCU 

Sumber : “eprints.akakom.ac.id” 

 

Di bawah ini merupakan spesifikasi dari NodeMCU V3: 

Tabel 2.3 Datasheet nodemcu 
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2.7  Perangkat lunak Arduino IDE 

 Arduino IDE, menunjukan board yang terkonfigurasi beserta COM Ports 

yang digunakan. Perangkat lunak arduino ini akan dipakai pada saat untuk 

mengetik dan membuat program dan mengunggah program ke arduino. Sebelum 

program diunggah, program akan di-compile melewati sistem yang sudah ada 

pada arduino IDE yang berfungsi untuk mencegah terjadinya eror pada saat 

merancang sebuah program[2]. 

 

               Gambar 2.6 Tampilan program aplikasi arduino IDE 

                     Sumber: “Google Image” 
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