
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era ini menjadi faktor 

penting dan tidak dapat terpisahkan dalam usaha untuk peningkatan teknologi serta 

kesejahteraan setiap masyarakat. Seperti halnya pada tingkat kebutuhan masyarakat 

terhadap alat-alat  yang dapat bekerja secara otomatis, efisien dan hemat energi saat 

ini semakin meningkat. Tidak hanya pada industri besar, industri menengah, industri 

kecil, tetapi juga pada rumah tangga yang menginginkan kemudahan dan hemat biaya 

dalam memenuhi kebutuhan maupun menyelesaikan pekerjaan, contohnya pada 

penggunaan dispenser. 

Dispenser merupakan barang elektronik rumah tangga yang banyak disukai karena 

praktis dalam penggunaannya. Dispenser mempunyai 2 fungsi yaitu menghasilkan air 

dingin dan air panas,sehingga unuk mendapatkan air panas tidak perlu merebus air 

dengan waktu yang relative lama. Namun permasalahan yang saat ini timbul adalah 

kebutuhan listrik untuk air panas lebih besar dibandingkan untuk air dingin. Hal ini di 

sebabkan karena kebutuhan suhu yang tidak terkontrol dengan baik saat pemanasan 

air berlangsung. Maka dalam proyek akhir ini dibuat suatu dispenser dengan 

menggunakan pengontrol suhu air dan efisien dalam pemakaian energi listrik. 

Dispenser pada proyek akhir ini berbeda dengan dispenser yang sudah ada, dalam hal 



kontrol suhu, pemakaian energi listrik, serta waktu untuk memanaskan air. Dispenser 

tanpa dilengkapi kontrol suhu, air yang dipanaskan selalu berubah setelah air panas 

dalam dispenser diambil dan membutuhkan waktu yang berbeda untuk memanaskan 

air. 

 

1.2 TUJUAN PROYEK AKHIR 

 Tujuan dari proyek akhir ini adalah merencanakan, membuat dan menganalisa 

hasil alat sebagai monitoring temperature pada  dispenser yang outputannya dalam 

bentuk tampilan LCD, serta pengaturan suhu nilai suhu sesuai yang di inginkan. 

 

1.3 PERUMUSAN MASALAH 

1.  Bagaimana cara mengatur temperature pada dispenser agar tetap terkontrol? 

2.  bagaimana cara menampilkan outputan dari sensor ke dalam bentuk 

tampilan pada LCD? 

3.  bagaimana memasukkan pengaturan suhu sesuai yang di inginkan? 

 

1.4 BATASAN MASALAH: 

  1. Pada penggunaan dispenser standart (normal dan panas).  untuk Suhu  

             Panas mencapai titik didih 110° C, 

          2. Output yang ditampilkan LCD adalah setelah temperatur suhu air 

          3  Input  pengaturan suhu dalam bentuk keypad. 

 



1.5 METODE PENELITIAN 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini ada lima 

langkah antara lain: 

a.  Sumber Pustaka 

Yaitu dengan cara mencari literature yang ada kaitannya dengan Tugas Akhir 

yang akan disusun. 

b.  Alat Perancangan 

Yaitu dengan mencoba membuat rangkaian yang kemudian di aplikasikan 

dengan bahasa pemrogaman Assembly. 

c.    Modul Kontrol Alat Pengujian 

Yaitu dengan metode terakhir dengan mencoba rangkaian yang sudah 

dirangkai pada PCB dan menghubungkan dengan LCD apakah berjalan 

dengan baik. 

d.   Pengujian Sistem Peralatan pada dispenser 

Memasang alat yang telah dibuat tersebut ke dispenser, yang kemudian di 

jalankan untuk mengetahui apakah alat tersebut berjalan dengan baik. 

e.   Ringkasan Hasil 

Darihasil perencanaan dan pengujian system, aplikasi tersebut kemudian 

dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya disusunlah buku 

naskah Tugas Akhir ini yang mencakup semua lanhkah dalam perencanaan. 

 

 



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : DASAR TEORI 

 Dalam bab ini akan dibahas teori dasar dari alat. 

BAB III :  PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tahap-tahap perencanaan alat 

dengan berbagai langkah dan urutan kerja. 

BAB IV : PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil pengujian dan analisa terhadap  proses 

kerja alat yang telah dibuat sehingga dapat diketahui apakah alat sudah 

bekerja dengan baik. 

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


