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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telah dirasakan oleh semua sendi kehidupan 

manusia. Teknologi komputer telah banyak digunakan dalam memudahkan 

pekerjaan manusia, baik itu dikalangan perkantoran, dunia pendidikan, sampai 

pada kalangan rumah tangga. Pemanfaatan  teknologi komputer bukan hanya 

digunakan untuk pengolahan data tetapi juga digunakan sebagai media pengontrol 

alat. Hal ini membawa perubahan pada pola hidup manusia. Bandara, mall, rumah 

sakit dan pabrik dalam kegiatan mencuci tangan masih dilakukan secara manual 

dan ada yang memakai pengering otomatis tetapi untuk mencuci tangan dan 

memakai sabun di lakukan secara manual. Sebagaimana pada tempat umum seperti 

di mall yang ada saat ini, pengguna masih harus membuka kran air dan 

menutupnya kembali ketika waktu pengguna  ingin memakai sabun pengguna 

harus mengambil sabun cair dari botol secara manual yang membuat seseorang 

harus mematikan kran dan menyalakan lagi berulang-ulang secara manual dan 

mengeringkan tanganya di tempat lain. Alangkah baiknya jika proses pencucian 

dan pengeringan tangan serta pemberian sabun  dapat dilakukan ditempat yang 

sama dan dilakukan secara otomatis.   

Berhubungan dengan hal itu dapat dikembangkan suatu alat untuk 

menggabungkan ketiga proses tersebut yang dilakukan secara otomatis sehingga 

dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjung, jadi pengunjung tidak perlu 

lagi antri di dua tempat yang berbeda. Hal tersebut memberikan satu nilai 

tersendiri dan alat ini akan lebih higienis dalam proses mencuci tangan.  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasar uraian di atas masalah yang muncul dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang desain sistem pencuci tangan dengan sabun dan 

pengering tangan yang dapat dikontrol otomatis menggunakan 

mikrokontroller? 

2. Bagaimana membuat sistem agar dapat mengetahui jarak tangan 

menggunakan sensor? 

3. Bagaimana cara membuat sistem penjadwalan alat bekerja sesuai dengan 

yang diinginkan? 

4. Bagaimana merancang perangkat lunak agar sistem dapat mengatur kran, 

heater dan aliran sabun berdasarkan jarak yang dihasilkan sensor? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Ruang lingkup pembahasan dari tugas akhir ini diarahkan pada sistem 

sistem kerja menggunakan sensor untuk pengoprasiannya. 

2. Menggunakan ATMEGA8535 sebagai pengendali utama sistem. 

3. Menggunakan sensor jarak inframerah SHARP GP2Y0A02YK sebagai 

pembaca jarak. 

4. Menggunakan motor DC gearbox sebagai pengontrol putaran kran. 

5. Menggunakan TRIAC sebagai media pengendali rangkaian AC heater. 

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang dan membuat sistem pencuci tangan dengan sabun dan 

pengering tangan otomatis yang  dikendalikan menggunakan 

mikrokontroler  ATMega8535. 

2. Merancang sistem untuk mengatur keluaran yang di butuhkan saat 

pecucian dan pengeringan tangan di satu tempat. 
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3. Membuat sistem untuk menentukan keluaran air,sabun dan pengering  

pada alat. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian dititik beratkan sebagaimana berikut: 

1. Metode pengumpulan data 

a. Mempelajari literature yang berkaitan dengan pembuatan alat seperti sensor 

jarak inframerah, LCD, motor, optocoupler, TRIAC, driver dan sebagainya. 

b. Wawancara dengan dosen dan para ahli lainya mengenai sensor, serta 

mikrokontroler, alur sistem rancangan dan perancangan mekanik. 

2. Metode perancangan sistem merencanakan dan membuat perangkat keras dan 

perangkat lunak seperti rangkaian driver motor, mikrokontroler, baca jarak 

dan sebagainya. 

3. Mengadakan pengujian perangkat keras dan perangkat lunak pada masing-

masing blok. 

4. Penulisan laporan tentang perencanan dan pembuatan alat yang dibuat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan tugas akhir ini perinciannya sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan 

metodologi serta sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung 

dalam perencanaan serta pembuatan hardware seperti perancangan mekanik, 

microcontroller ATMEGA8535, driver TRIAC, driver motor, lcd dan lain 

sebagainya. 
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BAB III Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan hardware 

dan software. 

BAB IV Pengujian Alat Dan Hasil Analisa  

Bab ini membahas tentang penggujian beserta hasil dari pengujian dari 

alat yang telah dibuat. 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap laporan 

akhir untuk pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 

 

 


