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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan secara garis besar Tugas Akhir ini yaitu antara lain 

meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan Masalah, 

Metodologi Penyelesaian Masalah dan Sistematika Penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tekhnologi yang semakin berkembang memudahkan manusia untuk 

melakukan bebagai aktifitasnya. Dengan perkembangan tekhnologi manusia 

semakin memiliki banyak pilihan untuk membantu mengatasi masalah yang 

dihadapinya, dimana salah satunya ialah memanfaatkan kecanggihan tekhnologi 

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, 

dan tekhnologi memberikan berbagai macam pilihan kemudahan untuk itu. 

 Pengetahuan tekhnologi saat ini telah mampu memudahkan dan 

menyelesaikan masalah secara nyata pada saat sekarang ini dalam bentuk 

peralatan yang canggih. Peralatan canggih tersebut mampu memudahkan 

berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 

contohnya yaitu kipas angin yang berguna untuk memberikan kesejukan didalam 

rumah atau ruangan akibat suhu cuaca yang panas.  

 Namun kipas angin pada saat ini masih merupakan peralatan yang perlu 

sentuhan jarak dekat manusia dalam pengoperasiannya agar berfungsi sesuai 

dengan sebagaimana fungsinya. Perlu adanya pengembangan untuk itu, agar 

kipas angin nantinya bisa beroperasi sendiri dan juga dikendalikan jarak jauh. 

 Oleh karena itu saya berencana untuk mewujudkan pengembangan 

peralatan tersebut. Dimana dalam pengembangannya nanti akan bisa tercipta 

kipas angin yang mampu dioperasikan jarak jauh menggunakan aplikasi Android, 

mikrokontroler Arduino serta menggunakan sensor suhu sehingga kipas angin 

bisa menjadi lebih praktis dan efisien dalam penggunaannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini ialah: 

 Bagaimana membuat kipas angin yang bisa dikendalikan melalui jarak jauh 

menggunakan instruksi program mikrokontroler Arduino. 

 Bagaimana membuat kipas angin yang bisa beroperasi pada saat kondisi suhu 

ruangan tertentu menggunakan instruksi program mikrokontroler Arduino. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

 Membuat kipas angin yang mampu dikendalikan melalui jarak jauh 

menggunakan instruksi program mikrokontroler Arduino. 

 Membuat kipas angin yang bisa beroperasi otomatis pada suhu cuaca tertentu 

menggunakan instruksi program mikrokontroler Arduino. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang terdapat pada pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

 Untuk mikrokontroler menggunakan papan rangkaian Arduino Uno R-3 dan 

Arduino GSM Shield. 

 Untuk sensor pengkur suhu menggunakan sensor DHT11. 

 Untuk kipas angin menggunakan kipas angin listrik. 

 

1.5 Metodologi  

Berikut merupakan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini. 

 

1.5.1 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini adalah: 

a.  Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan mengenai berbagai 

peralatan yang diperlukan dalam pembuatan alat yang akan dibuat. 
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b.  Penelitian 

Yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap berbagai 

hasil pengujian alat yang hampir serupa oleh penguji lain yang masih berkaitan 

erat dengan rancangan alat yang akan dibuat baik dari video tutorial maupun 

melalui sumber jurnal-jurnal tertentu. 

 

1.5.2 Pembuatan Desain dan Perancangan Sistem 

Pembuatan desain alat yang akan dirancang yaitu menggunakan papan 

rangkaian mikrokontroler Arduino dan sensor pengukur suhu DHT11 serta 

menggunakan smartphone Android sebagai pengendali alat tersebut. Dimana 

berbagai device tersebut akan dirancang sedemikian rupa sehingga akan berfungsi 

sebagai pengendali alat elektronik dalam hal ini adalah kipas angin. 

 Kipas angin akan bekerja sesuai dengan instruksi program Arduino 

dimana kipas angin tersebut akan bekerja apabila sensor pengukur suhu 

mendeteksi suatu kondisi suhu tertentu. Namun sebelumnya rangkaian system 

tersebut dikendalikan menggunakan aplikasi smartphone Android yang berfungsi 

sebagai pengendali untuk menghidupkan atau mematikan sistem. 

 

1.5.3 Implementasi 

 Mengimplementasikan semua device sesuai dengan fungsi dalam desain 

system yang telah dirancang menjadi alat yang utuh dan berfungsi sebagaimana 

yang diinginkan. Kemudian melakukan pengujian pada rancangan desain sistem 

peralatan yang akan dibuat. 

 

1.5.4 Pengujian 

Pengujian pada smartphone Android yang meliputi: 

 Kinerja aplikasi yang berfungsi sebagai pengendali alat. 

 Koneksi antara aplikasi dengan papan rangkaian mikrokontroler Arduino. 

 Pengujian pada papan rangkaian mikrokontroler Arduino yang meliputi: 

 Kinerja papan rangkaian Arduino untuk menyalakan kipas angin. 
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1.5.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap ini merupakan bagian penyusunan laporan Tugas Akhir untuk 

dokumentasi mengenai segala kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan 

Tugas Akhir dari awal sampai akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan urutan pembahasan yang terdapat pada Tugas 

Akhir ini. Sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut: 

A. BAB I : Pendahuluan 

Berisi uraian implementasi Tugas Akhir yang meliputi Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan, Batasan Masalah, Metodologi dan Sistematika Penulisan. 

B. BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang berbagai macam teori serta penjelasan yang dipakai sebagai dasar 

dalam perancangan Tugas Akhir. 

C. BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisa permasalahan yang mendasari pembuatan alat serta segala 

kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan alat. 

D. BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Berisi tentang implementasi alat yang dibuat sesuai desain system dan berisi 

petunjuk pemakaian serta pengujian alat. 

E. BAB V : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 


