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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Perancangan receiver sebagai switch 

menggunakan media infrared sebelumnya juga dilakukan 

oleh mahasiswa Universitas Gunadarma. Dalam 

implementasinya, digunakan rangkaian receiver switch 

infrared yang dibuat sendiri dengan konsep pemancar dan 

penerima. Receiver yang digunakan untuk menerima 

respon dari remote. Hal tersebut mirip dengan konsep 

fungsi remote TV pada umumnya. Namun bedanya 

penggunaan remote pada receiver infrared ini adalah 

sebagai saklar on dan off pada peralatan listrik yang 

belum mempunyai teknologi pengendalian jarak jauh 

dengan remote. [1] 

  Dalam artikel Receiver Pengendalian infrared, 

yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gunadarma, 

disebutkan bahwa Infrared Remote Control adalah alat 

yang dapat digunakan untuk mengontrol kinerja alat 

elektronik misalnya adalah bentuk kipas, di mana output 

yang dihasilkan dalam bentuk ini indikator inframerah, 

dalam rangka untuk mendapatkan sinyal output yang 

dapat mengatur sistem kerja kipas angin. [2] 
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  Berdasarkan artikel yang sudah ada, penulis 

berusaha untuk mengembangkan perancangan receiver 

sebagai switch menggunakan media infrared yang 

sederhana namun dengan biaya murah dan penggunaan 

yang mudah dan efektif. 

 

2.2 Landasan Teori 

Infrared adalah bahasa yang berasala dari bahasa 

latin dimana red adalah sebuah warna dari cahaya yang 

tampak dari gelombang terpanjang, sedangkan infra 

berarti bawah. Infrared memiliki karakteristik tersendiri 

yaitu dia tidak bisa dilihat manusia, tidak dapat 

menembus materi yang tidak tembus pandang, Infrared 

bisa ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan 

panas dan terakhir panjang gelombang pada infrared 

memiliki hubungan yang berlawanan alias berbanding 

terbalik dengan suhu. Panjang gelombang infrared sendiri 

terbagi menjadi 3 jenis menurut panjang gelombang, 

Inframerah jarak dekat 0.75-1.55 nm, jarak menengah 

1.50-10 nm, dan jarak jauh 10-100 nm. Infrared memiliki 

kelebihan adalah dalam mengirim sebuah data dapat 

dilakukan kapan saja karena infrared tidak membutuhkan 

sinyal, selain itu pengiriman relative lebih mudah dan 

tidak memakan biaya atau gratis untuk pengiriman data 
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dari ponsel. Kelemahan infrared diantaranya ketika dan 

saat mengirim data masing masing infrared dari kedua 

perangkat harus saling berhadapan. Pada kehidupan 

infrared banyak digunakan untuk membantu kegiatan 

sehari hari, sebagai remote tv dan peralatan elektronik 

lainnya. 

Infrared ini merupakan komponen peka cahaya yaitu 

photodioda atau phototransistor. Komponen ini akan 

merubah energi cahaya menjadi energi listrik sebanyak 

mungkin sehingga pulsa sinyal listrik yang dihasilkan 

kualitasnya cukup baik. Pada prakteknya sinyal Infrared 

yang diterima intensitasnya sangat kecil sehingga perlu 

dikuatkan. Pada penerimaan Infrared, sinyal ini 

merupakan sinyal Infrared yang termodulasi. 

Pemodulasian sinyal data dan sinyal carrier pada 

frekuensi tertentu dapat membuat jarak transmisi data 

sinyal Infrared menjadi jauh. Sebuah receiver Infrared 

dilengkapi dengan lensa cembung yang mempunyai sifat 

mengumpulkan dan memfilter cahaya, atau lebih dikenal 

sebagai optical filter, yang hanya melewatkan cahaya 

Infrared. Walaupun demikian cahaya yang tampakpun 

masih dapat mengganggu kerja dari receiver Infrared, 

karena tidak semua cahaya tampak bisa di filter dengan 

baik. Oleh karena itu harus di filter pada frekuensi 

sinyal carrier yaitu pada 30KHz sampai 40KHz. 
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1. 1 buah Universal TV Remote Control 

Universal TV Remote Control digunakan untuk 

proses mengendalikan pengaktifan Receiver Switch dalam 

keadaan on atau off, sekaligus untuk pengendali jarak 

jauh. 

2. Komponen Elektronika 

Komponen elektronika diantaranya Phototransistor, 

IC NE555, Buzzer, Transistor dan beberapa 

komponen lain. Komponen-komponen tersebut 

digunakan untuk merangkai menjadi receiver 

infrared. 

3. PCB 

Pcb adalah komponen terpenting yang digunakan 

untuk merangkai komponen elektronika untuk 

membuat receiver infrared. 

 


