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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya 

air manusia dapat melakukan berbagai macam aktifitasnya seperti mandi, memcuci, 

dan memasak. Membahas soal aktifitas rutin manusia dalam kesehariannya salah 

satu yang paling rutin dilakukan adalah mandi, aktifitas ini selalu dilakukan 

manusia setiap harinya baik di pagi hari sebelum memulai pekerjaan atau pulang 

kerja maupun malam hari sehingga air untuk mandi menjadi perhatian khusus bagi 

manusia.  

Aktifitas mandi memang bukan pantangan bagi manusia jika suhu air sesuai 

dan dilakukan oleh orang yang sehat, namun adakalanya suhu air tidaklah sesuai 

untuk dibuat mandi dan dapat menyebabkan sakit pada persendian, rematik dan 

nyeri karena suhu air yang terlalu ekstrim. Suhu air terlalu dingin dan terlalu panas 

juga kurang baik bagi kesehatan manusia. Secara umum, seseorang membutuhkan 

air dengan suhu 36 oC – 42 oC untuk mandi, misalnya pada pagi hari, musim dingin, 

musim hujan dan malam hari. Namun untuk membuat suhu tersebut pada air mandi 

maka diperlukan proses mencampur air dingin dengan air panas agar tercapai suhu 

yang di inginkan sehingga proses ini dapat menyita waktu.  

Menanggapi permasalahan sebagaimana latar belakang diatas, maka pada 

pengerjaan skripsi ini penyusun akan merancang suatu sistem pencampur air panas 

dan air dingin secara otomatis agar suhu yang diinginkan sesuai untuk keperluan 

mandi. Selama ini telah banyak teknologi air panas yang dijual di pasaran, baik 

yang menggunakan gas, solar panel maupun listrik, namun proses pencampuran 

airnya masih dilakukan secara manual oleh user yaitu dengan cara memadukan 

komposisi air panas dan air dingin melalui kran panas dan dingin yang diputar. 

Untuk itu penyusun akan menyempurnakan sistem pencampuran air dengan cara 

pengontrolan melalaui kran elektrik mengunakan servo dan masukan sensor suhu 

yang dikontrol oleh mikrokontroller, sehingga derajat pembukaan katup air panas 

dan dingin dapat dikontrol berdasarkan suhu yang terbaca sensor dan setting yang 

diinginkan user. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

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

1. Bagaimana merancang sistem untuk membaca suhu air percampuran air 

dingin dan panas? 

2. Bagaimana membangun sistem dimana motor servo mengeluarkan air 

panas untuk  mengontrol air dingin sesuai dengan suhu yang diinginkan? 

3. Bagaimana membuat sistem stop otomatis ketika level air sudah 

terpenuhi? 

4. Bagaimana merancang perangkat lunak sistem kontrol close loop 

berbasis fuzzy logic? 

 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan tidak terlalu luas, serta sistematis dan terarah, maka 

penulis membatasi pembahasan hanya pada hal-hal berikut ini : 

1. Suhu yang diatur dibatasi dari 36o- 42o C. 

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

sistem kerja menggunakan sensor LM 35 untuk pengoprasiannya. 

3. Pemanas yang digunakan adalah gas water heater dengan jenis 

spontan. 

 

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang sistem pembaca suhu percampuran air dingin dan panas. 

2. Merancang sistem  motor servo sehingga didapatkan suhu campuran air 

yang diinginkan. 

3. Membuat sistem stop otomatis ketika level air sudah terpenuhi. 

4. Merancang perangkat lunak sistem kontrol close loop berbasis fuzzy 

logic. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 5 bab. Adapun isi secara garis besarnya 

dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, permasalan, tujuan,  batasan 

masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  DASAR TEORI  

Berisi tentang landasan  teori dasar tentang fuzzy logic controller, LCD, 

ADC, ATMEGA16, servo motor dan lain sebagainya 

BAB III : PERANCANGAN ALAT 

Membahas perancangan dan pembuatan hardware dan software dari alat. 

 

 

BAB IV : PENGUJIAN ALAT 

Pada bab ini akan dianalisa cara kerja dan pengujian rangkaian yang telah 

direncanakan dan dibuat. 

 

BAB V :  PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran tentang pembuatan alat. 

 


