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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir 

ini mengakibatkan semakin cepat perubahan yang ada di dunia. Salah satu teknologi 

yang  mengalami perkembangan pesat adalah elektronika. Dari tahun ketahun akan 

selalu ditemukan alat untuk memudahkan atau mempercepat pekerjaan-pekerjaan 

manusia. Kemudahan ini semakin memanjakan manusia dalam kehidupannya sehari-

hari. Dalam beberapa kondisi tertentu, seseorang membutuhkan air panas sekitar suhu 

37 °C – 41 °C untuk mandi, misalnya pada pagi hari. Saat suhu udara masih dingin, 

dimana setiap  orang harus setiap hari mandi sebelum mulai melaksanakan aktivitas 

rutin. Misalkan lagi saat pada malam hari, seseorang ingin menyegarkan badan dengan 

mandi setelah seharian lelah bekerja. Tapi tidak berani mandi dengan air dingin. Maka 

jika mandi dengan air panas, tentu terasa nyaman, lelah disekujur badan terasa hilang. 

Air panas juga dibutuhkan saat kondisi tubuh kurang sehat. Jika memaksakan diri untuk 

mandi dengan air dingin, maka bisa dipastikan kondisi tubuh akan memburuk. Untuk 

itu dirancang sebuah sistem otomatis guna pengisian air dalam bak penampungan serta 

sistem pemanasan air yang dapat dikendalikan secara wireless dengan media Short 

Message Service (SMS).  

Pemanfaatan salah satu fitur dalam teknologi selular SMS ini dilakukan karena 

teknologi ini sudah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rancangan 

alat ini pengguna dapat mengirimkan SMS yang berisi pesan untuk memanaskan air 

dalam bak penampungan air sehingga mencapai suhu stabil yang ditentukan. Manfaat 

rancangan alat ini tentunya bisa dipakai saat berada di luar rumah misalkan saat berada 
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dikantor bila mau pulang ke rumah dan berharap dapat langsung mandi air panas hanya  

dengan mengirimkan perintah melalui SMS. Sehingga pengguna dapat mandi dengan  

suhu yang diinginkan dan begitu juga saat berada dirumah saat baru bangun pagi  

tentunya malas untuk langsung kekamar mandi, tinggal mengontrol lewat pesan singkat 

tentunya kita dapat mandi air panas setelah bangun dan langsung kekamar mandi 

tersebut untuk mandi air panas dengan suhu yang diinginkan.  

 

1.2 TUJUAN 

Tujuan rancangan alat ini akan membuat sistem pengatur suhu air dan pengisian 

bak air secara otomatis melalui fasilitas pesan singkat (SMS), dimana air dalam bak  

penampungan setelah mendapat perintah dari  pesan singkat ''SET POMPA ON'' air 

akan terisi pada batas maksimum dan minimum yang ditentukan. Selain itu juga 

menerapkan teknologi  pesan pendek (SMS) pada system selular untuk mengatur 

pemanasan air dalam bak  penampungan.  

 

1.3 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat 

dirumuskan sebuah masalah untuk itu dirancang sebuah system otomatis guna 

pengisian air dalam bak penampungan serta system pemanasan air yang dapat 

dikendalikan secara wireless dengan media Short Message Service (SMS).  

Pemanfaatan salah satu fitur dalam teknologi selular SMS ini dilakukan karena 

teknologi ini sudah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rancangan 

alat ini pengguna dapat mengirimkan SMS yang berisi pesan untuk memanaskan air 

dalam bak penampungan air sehingga mencapai suhu stabil yang ditentukan. Manfaat  

rancangan alat ini tentunya bisa dipakai saat berada di luar rumah misalkan saat berada 

di kantor bila mau pulang kerumah dan berhadap dapat langsung mandi air panas hanya 
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dengan mengirimkan perintah melalui SMS. Sehingga pengguna dapat mandi dengan 

suhu yang diinginkan dan begitu juga saat berada dirumah saat baru bangun pagi 

tentunya malas untuk langsung kekamar mandi, tinggal mengontrol lewat pesan singkat 

tentunya  kita dapat mandi air panas setelah bangun dan langsung kekamar mandi 

tersebut air panas dengan suhu yang di inginkan.  

 

1.4 BATASAN MASALAH 

  Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa batasan masalah, 

antara lain : yaitu rancangan dibagi menjadi beberapa sub blok-sub  blok yaitu :  

 Modul sensor air,  

 Modul sensor suhu,  

Dari perancangan sistem akuisisi data suhu didapatkan hasil bahwa sistem ini 

memiliki kemampuan untuk mengukur suhu dari 25ºC sampai 100ºC dengan error rata-

rata penunjukan suhu sebesar 0,2125°C. 

- Jika suhu 30 °C, tegangan keluaran IC LM35 = 0.3V  

- Penguatan oleh Op-Amp menjadi 5x input = 1.5V 

- Nilai yang dibaca ADC 0809: (1.5/5)*255 = 76.5 = 77 

 Modul Konverter Analog ke Digital (ADC),  

- Perlu diketahui bahwa pada pin ADC 0804 pada kaki Vref yang ada 

berupa Vref/2, jadi untuk mendapatkan resolusi 10mV maka perlu 

pengesetan Vref/2 sebesar 1,275V 

 Modul mikrokontroler,  

 Modul interface,  

 Modul penggerak pompa air,  
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 Modul elemen pemanas,  

 Modul catu daya,  

Sedangkan sub blok yang tidak dirancang oleh penulis dalam perancangan ini 

adalah  

•     Handphone,  

•     Heater,  

•     Pompa air,  

•     LCD.  

 

1.5 METODE PEMECAHAN MASALAH 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

a. Study Literatur, untuk mendapatkan data primer dan skunder yang diperlukan 

sesuai dengan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang menyangkut prisip 

kerja dan landasan teoritis, dimana data-data tersebut diperoleh dari buku-buku 

referensi yang bersangkutan. 

b. Survey Lapangan, Untuk pengamatan dan pengumpulan data-data yang akan 

digunakan untuk data basenya. 

c. Perencanaan Tiap Blok, Berhubungan dengan kerja alat yang diinginkan dan 

komponen yang digunakan, selanjutnya dilakukan penggabungan masing-masing 

blok sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu sistem kerja yang sesuai dengan alat 

yang direncanakan. 

d. Pengujian dan Analisa, dengan menggunakan alat bantu yang sesuai untuk 

mengetahui apakah kerja alat telah sesuai dengan perencanaan. Dilakukan per blok 
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dan keseluruhan sistem peralatan, termasuk parameter-parameter masukan dan 

keluaran. 

e. Penyusunan Skripsi, dari hasil perencanaan dan pengujian sistem aplikasi tersebut 

kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya disusunlah buku 

naskah Tugas Akhir ini mencakup semua langkah dalam perencanaan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan tentang tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Mengulas tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen-komponen yang 

dipakai. 

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan blok 

diagram perancanganya. 

BAB IV PENGUJIAN ALAT 

Berisi tentang pengujian rangkaian alat yang telah dibuat, baik trouble 

shootingnya maupun pengujian per-blok, untuk melihat kinerja dari 

masing-masing blok atau komponen apakah optimal atau tidak beserta 

analisa hasil pembahasannya. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembutan tugas akhir ini. 

 


