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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cuaca panas dan polusi yang sering mengganggu kenyaman berkendara 

terutama bagi pengguna kendaraan roda dua menyebabkan banyak hal terjadi, 

salah satunya adalah pada pemakain helm fullface yaitu konsentrasi berkendara 

yang tidak stabil akibat keringat yang berlebih pada kepala sehingga 

mengakibatkan sering terjadinya kecelaakan dijalan. Disadari ataupun tidak, helm 

merupakan komponen utama yang penting bagi pengguna roda dua. Helm bukan 

hanya sebagai pelindung kepala saja tetapi helm merupakan atribut keselamatan 

dan syarat wajib bagi pengguna roda dua.  

Maka dari itu diperlukan sebuah alat yang dapat mengontrol suhu kepala 

secara otomatis dengan waktu yang relatif singkat dan tidak membutuhkan lahan 

yang luas. Alat tersebut adalah helm yang dilengkapi kontrol suhu. Alat ini 

diletakkan di dalam helm sesuai dengan keinginan untuk tata letaknya. Alat ini 

cukup membantu dalam mengotrol suhu kepala bagi pengguna kendaraan roda 

dua khusunya dimusim panas saat ini, kita hanya perlu memakai helm tersebut 

saat berkendara maka alat tersebut akan bekerja dengan sendirinya. Suhu kepala 

akan dianggap normal saat sensor suhu pada helm menunjukkan nilai konstan. 

Dengan memanfaatkan alat ini, setiap penggendara roda dua tidak perlu kawatir 

ketika melakukan perjalanan jauh atau pada saat traveling dikarenakan alat ini 

dilengkapi solar cell yang berfungsi untuk mensuplai daya yang disimpan dalam 

baterai jadi pengendara tidak perlu kawatir ketika daya baterai habis atau lupa 

mengecasnya. Untuk mendapatkan kenyamanan berkendara pengguna kendaraan 

roda dua juga harus selektif  dalam memilih helm yang standart demi keselamatan 

dan kenyaman berkendara. 

Dari latar belakang dan permasalahan yang adapenulis membuat judul 

tentang“ RANCANG BANGUN HELM YANG DILENGKAPI KONTROL SUHU 

DENGAN SUMBER ENERGI SOLAR CELL”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana cara kerja dari helm yang dilengkapi konrtrol suhu? 

2. Bagaimana perancangan helm yang dilengkapi kontrol yang efektif dan 

efisien? 

3. Bagaimana menguji helm yang dilengkapi kontrol suhu dengan sumber energi 

solar cell? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini, memuat asumsi dan pembatasan masalah 

dengan tujuan untuk menghindari berkembangnya permasalahan secara 

luas.Untuk itu peneliti membatasi masalah dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. Bentuk alat adalah helm fullface yang didalamnya dilengkapi pengontrol 

suhu,pengontrol motor dan sumber energinya dari cahaya matahari/sollar cell. 

2. Alat hanya digunakan diluar ruangan (outdoor) pada cuaca cerah. 

3. Pada tugas akhir ini menggunakan ARDUINO UNO sebagai mikrokontroller. 

4. Alat hanya mengatur suhu ruang dengan pengaturan kecepatan kipas 

menggunakan kontrol PWM.  

5. Untuk sensor yang digunakan adalah sensor suhu LM35. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

 Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang alat yang dapatmengatur suhu ruang yang terintegrasi dengan 

kecepatan kipas angin. 

2. Agar bias menjadi acuan perusahaan helm dalam mengembangkan produk 

yang mengutamakan kenyamanan serta keselamatan kepada konsumen. 

3. Sebuah helm yang mampu mengontrol suhu kepala pada pengendara kendaraan 

bermotor secara otomatis. 
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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 : Landasan 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. 

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 system dari alat yang telah dibuat 

demi pengembangan dan penyempurnaan di waktu yang akan datang. 


