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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Di jaman yang semakin maju ini, dan berkembangnya suatu teknologi pada 

saat ini yang sangat pesat mengikuti era global, semakin canggih dan modern pula 

suatu alat yang diciptakan guna semakin mempermudah semua orang semua orang 

melakukan kegiatan sehari-hari. Semua orang akan dipermudah dengan majunya 

teknologi pada saat ini. Sehingga membuat semakin efisien pula kegiatan yang akan 

dikerjakan. Peradaban manusia yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, maka 

semakin berkembang pula peralatan berteknologi tinggi untuk memenuhi kebutuhan 

personal maupun pada bidang industri. 

Mikrokontroler merupakan suatu pengendali berukuran mikro, yang dapat 

digunakan bersamaan dengan alat elektronik lainnya. Keunggulan yang dimiliki 

mikrokontroler yaitu sebagai suatu sistem kendali. Pemakaian mikrokontroler 

umumnya digunakan dalam embedded systems yaitu sub-sistem mikrokomputer 

khusus sebagai bagian dari suatu sistem yang pengontrolnya yaitu  mikrokontroler 

dihubungkan dalam suatu mesin. Ciri khas dari embedded systems adalah tidak 

melakukan transformasi data tetapi langsung berinteraksi dengan perangkat luar 

seperti sensor dan actuator. 

Maka dari itu terlahir banyak solusi yang dapat memecahkan permasalahan 

manusia. Permasalahan yang timbul akibat keterbatasan manusia ataupun dari faktor 

lain, kini sedikit demi sedikit sudah dapat diatasi. Salah satu solusi yang dapat 

memecahkan permasalan manusia yaitu dengan menggunakan sistem kendali berbasis 

komputer, dimana pada industri pasti membutuhkan sebuah kendali suhu ruang, tak 

terkecuali suhu ruang mesin industri, dimana mesin menyala tiap harinya. Sehingga 

suhu ruang tersebut akan tinggi disebabkan suhu mesin dan factor lainnya yang akan 
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mempengaruhi daya tahan mesin bila tidak ada pengontrolan suhu pada ruang 

tersebut. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dirancanglah alat pengatur suhu 

ruang pada bidang industri menggunakan kecepatan kipas maupun blower untuk 

mendapatkan kestabilan suhu yang diinginkan. 

Pengaturan suhu dapat diatur dengan menggunakan program yang dibuat 

sebelumnya yang selanjutnya memerintah kecepatan kipas untuk memutar dengan 

cepat maupun pelan bahkan menyesuaikan suhu pada LM35 yang selanjutnya akan 

menampilkan display suhu tersebut pada layar LCD. 

Dari uraian diatas, maka dengan ini penulis membuat judul tentang 

“PERANCANGAN ALAT PENGENDALI SUHU RUANGAN MENGGUNAKAN SENSOR 

SUHU YANG TERINTEGRASI DENGAN KECEPATAN KIPAS ANGIN MENGGUNAKAN 

ARDUINO PADA INDUSTRI”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian diatas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana mendesain alat yang dapat mengatur suhu ruang dan 

mengaktifkan alat tersebut dengan suhu yang sudah ditentukan ? 

2. Bagaimana merancang design pemasangan sensor sehingga dapat 

memberi informasi suhu yang akurat ? 

3. Bagaimana merancang hardware yang sesuai untuk system agar sesuai 

dengan performansi yang diharapkan ? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

 Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan masalah-batasan yang jelas guna mengarahkan 

pembahasan. 
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Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini adalah perancangan dan 

pembuatan perangkat kerja dengan menggunakan prototype. 

2. Pada tugas akhir ini menggunakan ARDUINO UNO sebagai 

mikrokontroller. 

3. Untuk sensor yang digunakan adalah sensor suhu LM35. 

4. Alat hanya mengatur suhu ruang dengan pengaturan kecepatan kipas 

menggunakan Kontrol PID. 

5. Alat hanya mengontrol suhu pada 3 ruangan  dengan kondisi ruang 

tertutup (ventilasi minimal). 

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

 Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang alat yang dapat mengatur atau mengendalikan suhu ruang 

yang terintegrasi dengan kecepatan kipas angin. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang pembuatan, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah yang dikerjakan dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TEORI 

Menjelaskan mengenai teori-teori yang dijadikan landasan dan rujukan 

perhitungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 

BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Menjelaskan dan membahas tentang perencanaan dan pembuatan system 

dari alat. 
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BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA 

Membahas pengujian mekanik, sistem perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (software) maupun pengujian sistem secara keseluruhan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan Tugas Akhir dan saran-

saran untuk memperbaiki kelemahan sistem dari alat yang telah dibuat 

demi pengembangan dan penyempurnaan di waktu yang akan datang. 

 


