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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Pengharum ruangan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dibutuhkan, disamping 

digunakan untuk menjaga agar ruangan tetap harum, pengharum ruangan juga dapat 

sebagai aroma terapi. Dewasa ini banyak pengharum ruangan yang berbasis elektronik, 

penggunaannya tidak lagi disemprotkan secara manual namun sudah diatur secara 

otomatis dengan rangkaian elektronika. 

    Diindonesia banyak sekali alat pengharum ruangan yang dibuat untuk mengharum 

ruangan, pengharum mobil dan masih banyak jenis pengharum lainnya. Namun alat yang 

sudah di produksi mengunakan baterai sebagai sumber daya dimana mempunyai 

keterbatasan kapasitas daya (cepat habis), selain itu dari alat yang sudah ada terlalu cepat 

menghabiskan pengharum. Hal ini dikarenakan ketika tidak terdapat orang didalam 

ruangan alat tetap menyemprotkan pengharum karena alat tersebut berbasis waktu.  

      Pada alat digunakan sensor pir (passif infra red) untuk mendeteksi adanya orang di 

dalam ruangan, sehingga alat tidak akan menyemprotkan parfum ketika ruangan dalam 

keadaan kosong. Hal ini dapat menghemat isi pewangi tersebut. Selain itu alat ini juga 

mengunakan sumberdaya AC, yang berfungsi sebagai pengganti baterai. Akan tetapi 

baterai tetap digunakan sebagai daya cadangan ketika listrik padam. Kedua sumber daya 

tersebut akan beralih fungsi (switching) secara otomatis. 

  Tugas Akhir ini membahas tentang membuat alat penyemprot pewangian dengan 

sensor pir yang berbasis Arduino Uno. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka di perlukan metode yang dapat 

menyampaikan hasil yang cepat dan dapat diakses dimana dan kapan saja sesuai dengan 

judul tesebut, maka perumusan masalah ini yaitu: 

1. Bagaimana cara mengaplikasikan program di arduino kedalam motor penyemprot 

pewangi otomatis. 

2. Bagaimana mengaplikasikan program di Arduino untuk memutar motor 

pendorong. 
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3. Bagaimana cara mengetahui kondisi di dalam ruangan 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Tujuan dalam perencanaan implementasi program ini sebagai syarat tugas akhir ini, 

tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Membuat alat pengharum ruangan dengan mengunakan sensor pir 

2. Membuat program arduino untuk mengaktifkan motor penyemprot pada 

penyemprot pewangi. 

3. Membuat alat pengharum ruangan dengan mengunakan sensor suhu. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan dari perkembangan alat pada saat ini, 

namun dalam penyusunan tugas akhir ini mempermasalahkan di batasi oleh beberapa 

sebagai berikut : 

1. Waktu tunda untuk penyemprot parfum ruangan sebesar 5, 10, 20,30 dan 40 menit. 

2. Mengaplikasikan program di arduino untuk memutar penyemprot motor. 

3. Kondisi didalam ruangan. 

4. Luas ruangan yang akan di jadikan obyek alat tersebut adalah 10 M2 

 

1.5  Metodologi Pembahasan 

Metode pelaksanaan dalan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Studi literatur menggunakan beberapa sumber informasi dari buku dan jurnal 

maupun media elektronik seperti internet. 

2. Implementasi sistem dengan menentukan spesifikasi softeware dan,  serta 

melakukan instalasi hardware. 

3. Melakukan pengujian hardware pada sistem menggunakan mikrokontroller 

Arduino. 

4. Mengambil data dan menganalisis dari simulasi sistem yang telah diuji. 

5. Mengambil kesimpulan hasil penelitian dari analisis data yang diperoleh dari 

pengujian sistem. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

     BAB I             : Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir. 

BAB II  : Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung topik 

tugas akhir ini, hal tersebut meliputi arduino, bahasa pemograman c 

arduino. 

BAB III  : Perancangan dan Pembuatan Alat 

Bab ini membahas tentang perancangan dan pembuatan alat yang 

akan dibuat. 

BAB IV  : Pengujian Alat 

Bab ini membahas pengujian alat yang telah dibuat. 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan terkait dari tujuan yang ada, serta 

saran untuk pengembangan alat ini dimasa yang akan datang. 

 


