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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Batik merupakan salah satu bentuk kerajinan yang sudah telah menjadi 

bagian dari budaya Indonesia sejak masa lampau, dan memiliki nilai seni yang 

begitu tinggi. Masyarakat Jawa pada masa itu menjadikan keterampilan mereka 

dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan 

membatik adalah pekerjaan yang paling banyak diminati para kaum wanita. Batik 

bukan hanya untuk orang Jawa, atau untuk kalangan tertentu saja. Setiap orang 

dari berbagai suku dan kelas, kini merasa bangga menggunakan batik. 

Perkembangan selanjutnya batik mulai bergeser menjadi pakaian sehari-hari 

terutama digunakan oleh kaum wanita bahkan batik hingga saat ini tidak hanya 

dipakai oleh masyarakat dalam negeri bahkan pemakaian batik sudah dikenal 

diberbagai penjuru dunia karena telah ditetapkannya batik sebagai sebagai 

Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the 

Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober, 2009 oleh UNESCO.  

Semakin meningkat akan kebutuhan batik pada zaman sekarang perlu 

dipertimbangkan bagaimana meningkatkan kinerja produksi batik, mengingat 

bahwa pengerjaan batik masih dikerjakan secara tradisional untuk menjaga mutu. 

Salah satunya pada proses pemalaman dimana pembatik masih menggunakan 

kompor sebagai pemanas lilin malam, sehingga untuk memperoleh tingkat cair 

lilin malam yang diinginkan pada proses pencantingan maupun proses cap, 

pembatik harus terlebih dahulu mengatur knop kompor hingga benar-benar 

menghasilkan lelehan lilin malam yang sempurna pelelehannya. Dalam 

permasalahan ini kecanggihan suatu perangkat teknologi sangat dibutuhkan dalam 

pengembangan alat-alat yang digunakan dalam proses membatik, yang bisa 

dipermudah dengan adanya suatu program terstruktur, salah satunya yaitu bahasa 
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C yang dapat digunakan untuk memprogram suatu alat  pengontrolan suhu untuk 

mengetahui tingkat mencairnya lilin atau malam batik yang digunakan. Karena 

pada lilin malam ketika mendapatkan suhu yang rendah maka hasilnya lilin akan 

mengalami pembekuan sedangkan jika suhu yang didapatkan terlalu tinggi maka 

lilin malam akan terlalu meleleh dan menghitam sehingga akan menghasilkan 

pemalaman yang tidak baik. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

dirancanglah alat pengontrol suhu lilin malam untuk mendapatkan suhu yang 

diinginkan secara otomatis tanpa harus mengatur secara manual dan dengan hanya 

menentukan setpoint suhu yang di inginkan sesuai dengan kelelehan lilin malam 

yang nantinya akan digunakan untuk proses membatik dengan melihat tingkat 

kelelehan yang sesuai. Sehingga akan menghasilkan lelehan dari lilin malam yang 

baik dimana berguna untuk proses pembuatan batik yang lebih maksimal dan hal 

ini bisa berpengaruh pada peminat kerajinan seni batik. Untuk menghasilkan 

kualitas pewarnaan mengunakan lelehan lilin atau malam yang baik perlu 

diperhatikan suhu tertentu yang konstan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

alat penyetabil nyala api guna untuk menghasilkan suhu yang konstan pada 

pelelehan malam atau lilin batik dengan menggunakan PID (Proposional Integral 

Derivative) sebagai kontrolernya. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat 

membantu para pengerajin dan industri kecil dalam memproduksi batik yang lebih 

efektif dan efisien dalam pewarnaannya, sehingga dapat meningkatkan harga jual 

dan pendapatan mereka. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas 

maka skripsi ini disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut:  

a) Bagaimana merancang dan membuat program alat pengatur nyala api pada 

proses pelelehan malam atau lilin batik secara otomatis menggunakan 

bahasa C? 
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b) Bagaimana program mengatur nominal suhu menggunakan keypad dan 

ditampilkan melalui display LCD (Liquid Crystal Display)? 

c) Bagaimana merancang dan membuat program rangkaian pendeteksi suhu? 

d) Bagaimana menentukan parameter PID untuk pengaturan suhu pada alat 

pengontrol suhu lilin malam pada proses pembuatan batik? 

1.3 Batasan Masalah 

 

 Pembatasan permasalahan pada penyusunan skripsi ini dimaksudkan agar 

pembahasannya tidak jauh keluar dari pokok permasalahan, antara lain : 

 

a) Compiler yang digunakan adalah pemograman bahasa C. 

b) Suhu di atur sesuai dengan 3 jenis lilin malam yang digunakan. 

c) Menggunakan kontroler PID sebagai pengontrol. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 Perencanaan dan pembuatan alat pengontrol suhu ini bertujuan untuk: 

 

a) Membuat program dengan bahasa C kontrol otomatis pengatur nyala api 

pada proses pelelehan lilin malam batik. 

b) Merancang dan membuat program pada proses pelelehan lilin malam batik 

dengan kontrol PID. 

c) Membuat keluaran api agar sesuai dengan suhu yang telah ditentukan. 
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1.5 Metodologi 

 

 Untuk tercapainya keberhasilan dan kesempurnaan dalam penyusunan 

skripsi ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

a) Study Literatur : 

Meliputi pembelajaran dasar-dasar teori dari literatur baik berupa buku-

buku, pengamatan,  jurnal di internet maupun dari skripsi yang 

berkesesuaian. 

b) Perencanaan Software : 

Meliputi perancangan software sesuai dengan tujuan dan pokok 

permasalahan. 

c) Pembuatan Software : 

Melakukan pembuatan software sesuai dengan algoritma pemrograman 

yang telah direncanakan. 

d) Pengujian Software : 

Melakukan pengujian terhadap sistem kerja software, dalam menanggapi 

dan memproses sinyal data, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan 

sistem.  

e) Kesimpulan : 
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Memberikan kesimpulan akhir mengenahi sistem secara keseluruhan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

  

 Adapun sistem penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

 

BAB I Pendahuluan 

Membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metode pelaksanaan, sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Membahas dasar-dasar teori yang mendukung dalam perencanaan dan 

pembuatan alat yang direncanakan. 

BAB III Perencanaan dan Pembuatan Alat 

Membahas mengenahi perencanaan software sebagai sistem lunak 

interface terhadap perangkat keras. 

BAB IV Pengujian dan Analisis Alat 

Membahas mengenahi pengujian dan analisis perangkat lunak terencana. 

BAB V Penutup 

Penutup berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan perangkat 

lunak yang lebih sempurna. 


