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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pengaplikasian modul Peltier sebagai salah satu teknologi sering dijumpai 

sebagai komponen pendingin. Banyak sekali pengembangan modul Peltier 

sebagai alat pendingin seperti kulkas mini, pendingin makanan/minuman pada 

mobil  bahkan sebagai pendingin prosesor pada komputer. Pada saat ini 

pemanfaatan Peltier hanya terbatas pada pendingin dengan berbagai inovasi yang 

telah ada, baik itu produk kreasi individu maupun komersil. Namun, pada 

dasarnya Peltier memiki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. 

Dikarenakan keunikan dari komponen ini yang memiliki dua sifat yaitu panas dan 

dingin dalam satu komponen. Maka dari itu diperlukan suatu pengembangan 

modul Peltier lebih lanjut. 

 Pengembangan modul Peltier yang masih kurang adalah pemanfaatannya 

sebagai alat penstabil suhu ruangan. Dengan keunggulan yang dimiliki modul 

Peltier, maka sangat mungkin pengembangan modul Peltier sebagai penstabil 

ruangan diwujudkan. Suhu panas dan dingin yang ada pada modul Peltier dapat 

digunakan untuk menstabilkan suhu ruangan dengan mengalirkan udara panas 

atau dingin di modul Peltier yang disebarkan ke ruangan guna mengatur suhunya. 

Dalam mengatur suhu agar stabil diperlukan sistem kontrol. 

 Penggunaan modul Peltier sebagai penstabil suhu ruangan sebelumnya 

menggunakan metode Logika Fuzzy. Namun, metode yang digunakan pada 

pembuatan alat ini adalah kontrol Proportional Integral Derivative (PID). Kontrol 

PID memiliki banyak keunggulan dalam hal pengambilan keputusan di sistem 

kontrol dan mudah dimengerti. Pemanfaatan kontrol PID ini sudah banyak 

ditemui diberbagai aplikasi elektronika.  

 Pengembangan dari teknologi yang sudah ada, kami menggunakan ide 

penggabungan dengan dua sistem. Dimana, sistem pertama pengaturan suhu 

menggunakan Labview dengan pengoperasian terkoneksi melalui 

komputer/laptop. Sistem kedua pengaturan suhu memanfaatkan keypad yang 
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terhubung ke Mikrokontroler dan LCD sebagai tampilan informasinya. Tentu saja 

dengan dua sistem ini akan meningkatkan pengembangan yang lebih modern dan 

memiliki tingkat akurasi yang tinggi. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 

permasalahan,yaitu : 

1. Bagaimana membuat alat yang dapat mengatur modul Peltier untuk merubah 

suhu dengan kecepatan yang diinginkan ?. 

2. Bagaimana mengaktifkan modul Peltier sebagai pemanas maupun pendingin 

dengan kecepatan perubahan suhu yang dapat diatur menggunakan PWM ?. 

3. Bagaimana mengatur suhu yang dikhendaki melalui keypad ?. 

4. Bagaimana membuat program untuk mengatur Duty Cycle PWM ?. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tugas akhir ini bertujuan untuk : 

1. Membuat penstabil suhu ruangan menggunakan modul Peltier. 

2. Membuat program menggunakan Basic Compiler (BASCOM) untuk 

kemudian diaplikasikan pada penstabil suhu ruangan menggunakan modul 

Peltier. 

 

1.4  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. Dimensi ruangan yang digunakan  40 cm x 30 cm x 100 cm. 

2. Sensor suhu yang digunakan di dalam ruangan yaitu Lm 35. 

3. Bahasa Pemrograman yang digunakan pada mikrokontroler adalah Basic 

Compiler (BASCOM). 
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1.5  Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

a. Studi Literatur : Mengumpulkan data primer dan sekunder 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. Perencanaan dan Pembuatan Alat : Merencanakan desain sistem dan 

membuat alat sesuai dengan desain. 

c. Hasil Pengujian : Menguji sistem dan alat yang telah dibuat menggunakan 

alat bantu yang sesuai untuk mengetahui apakah kerja alat telah sesuai 

dengan perencanaan. 

d. Kesimpulan dan Saran : Hasil perencanaan dan pengujian sistem aplikasi 

tersebut kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya 

disusunlah tugas akhir ini mencakup semua langkah dalam perencanaan. 

2. Pembuatan Alat 

Pembuatan alat terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 

- Perancangan diagram blok kerja alat. 

- Menentukan perancangan rangkaian elektronik. 

- Perancangan software untuk pemrograman mikrokontroler. 

- Perancangan desain mekanik keseluruhan sistem. 

- Pembuatan rangkaian elektronik. 

3. Pengujian 

Pengujian sistem dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Pengujian sistem tanpa pengaruh eksternal 

Pengujian ini dilakukan dengan mengubah suhu yang ditetapkan pada 

sistem untuk melihat respon dari sistem, Untuk mengetahui respon sistem 

dalam menstabilkan suhu apakah sesuai dengan yang diinginkan. 
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b. Pengujian sistem dengan pengaruh eksternal  

Pengujian ini dengan memberikan pengaruh luar berupa sumber panas / 

dingin pada sistem untuk mengetahui respon sistem. 

4. Pengambilan Analisis 

Analisa diambil 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. 

5. Kesimpulan 

Kesimpulan berisikan hasil keseluruhan dari penelitian. Terdiri dari kelebihan 

dan kekurangan sistem yang telah dibuat, sehingga mempermudah bagi orang lain 

untuk melanjutkan (menyempurnakan) sistem yang telah dibuat. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini disusun dalam beberapa pokok bahasan untuk mempermudah 

pembahasan, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan,  

batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Membahas tentang dasar teori atau acuan yang digunakan sebagai 

penunjang dalam perancangan dan pembuatan alat. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

 Berisi tentang perancangan dan pembuatan alat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi implementasi / realisasi dari desain pada bab 3 dan 

implementasi dari hasil pengujian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi kesimpulan dan saran dari tugas akhir. 


