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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia pembelajaran tingkat universitas, sangatlah berbeda dengan 

tingkat sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Tingkat 

universitas akan bersaing secara global dengan universitas lainnya dalam hal mutu 

maupun akademik. Untuk itu lembaga universitas membutuhkan unit yang 

mampu mengendalikan mutu akademik yang mereka miliki. 

Universitas Muhammadiyah Malang telah mendirikan Badan Kendali 

Mutu Akademik (BKMA) yang menangani pengendalian mutu maupun akademik 

seperti sumber daya manusia (SDM), sumber sarana pembelajaran, sumber media 

pembelajaran, dan juga ruang pembelajaran sehingga dapat membawa kualitas 

UMM ketingkat nasional.  

Untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, BKMA melakukan 

monitoring terhadap segala mutu yang harus dilakukan secara berkala termasuk 

untuk ruang belajar mengajar. Didalam ruang pembelajaran, terdapat beberapa 

standart yang harus dipenuhi guna menunjang kualitas Universitas 

Muhammadiyah Malang ditingkat nasional. Misalnya seperti jumlah kursi, jumlah 

steker, kebersihan kelas, dan masih banyak lagi. Termasuk didalam standart 

tersebut yang harus dimonitoring adalah suhu ruang, kelembapan, pencahayaan, 

dan juga kebisingan dari ruang pembelajaran. 

Dalam penilaian evaluasi mutu sarana prasarana perkuliahan (dalam hal ini 

adalah ruang perkuliahan/pembelajaran), BKMA selalu melakukan pengukuran 

dengan teliti. Beberapa pekerja yang dimiliki BKMA akan menghitung menuju 

kelas yang akan dievaluasi kemudian melakukan pengukuran manual. Suhu dan 

kelembapan akan diukur dan dicatat secara manual. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengukur intensitas cahaya dan kebisingan yang diukur dengan menggunakan 

alat yang berbeda dan dicatat secara manual juga. 

Setelah mendapatkan hasil pengukuran dari ruang pembelajaran, maka 

hasil tersebut akan dilaporkan/dimasukkan kedalam database melalui website 

yang sudah disediakan oleh BKMA. Hasil tersebut digunakan sebagai laporan 
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evaluasi tiap ruang perkuliahan. Metode evaluasi yang telah digunakan ini sangat 

memerlukan banyak waktu untuk menghasilkan pengukuran dari suatu ruangan. 

Selain itu masih memerlukan waktu tambahan untuk melaporkan hasil dari 

pengukuran yang didapat kedalam database yang disedakan. Maka dari itu akan 

dicoba untuk membuat alat pengukuran yang dapat berjalan secara otomatis dan 

dapat mempermudah untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat. 

Yang menjadi pembahasan dalam tugas akhir ini adalah cara 

memonitoring suhu, kelembapan, pencahayaan, dan juga kebisingan kelas secara 

otomatis dan langsung terekam kedalam database server tempat pelaporan hasil 

evaluasi tiap ruang kelas. Dari permasalahan yang ada, maka akan dibuat tugas 

akhir dengan judul “Alat Ukur Suhu, Cahaya, Dan Kebisingan Ruang 

Pembelajaran Menggunakan Mikrokontroller Untuk Badan Kendali Mutu 

Akademik (BKMA-UMM)” untuk proses evaluasi ruang pembelajaran secara 

otomatis agar hasil pengukuran dapat langsung dilaporkan kedalam database yang 

telah disediakan. 

Alat ukur suhu, kelembapan, pencahayaan, dan kebisingan ini nantinya 

akan menggunakan mikrokontroller arduino uno. Kemudian akan dipasangkan 

beberapa jenis sensor pada arduino. Diantara sensor-sensor yang digunakan 

adalah sensor suhu, sensor intensitas cahaya, dan sensor suara.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara membuat alat pengukuran untuk dapat mengevaluasi ruang 

perkuliahan/pembelajaran. 

b. Bagaimana mendapatkan hasil pengukuran yang akurat untuk dibandingkan 

dengan nilai ideal yang telah ditetapkan sebagai standar untuk ruang kelas. 

c. Bagaimana mengirimkan hasil pengukuran ke database server sebagai 

pelaporan hasil evaluasi. 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan 

tugas akhir ini, diantaranya sebagai berikut:  
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a. Alat pengukuran ini akan dibuat dengan menggunakan mikrokontroller 

arduino uno. 

b. Alat ukur ini akan dilengkapi dengan 4 buah sensor yaitu sensor suhu, 

cahaya, suara, dan keypad sebagai inputan. 

c. Pada arduino, akan ditambahkan ethernet shield sebagai penghubung antara 

mikrokontroller dan server. 

d. Pengujian pada alat ini dibatasi penggunaannya hanya untuk ruang kelas di 

UMM dengan menghubungkan alat ukur ke server menggunakan router yang 

dihubungkan dengan jaringan tertentu sebagai implementasi. 

Alat ukur ini akan digunakan untuk evaluasi mutu ruang kelas BKMA-UMM. 

 

1.4 Tujuan  

Dilihat latar belakang dan juga permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Mampu menghasilkan beberapa alat ukur yang diintegrasikan menjadi satu. 

b. Mendapatkan hasil pengukuran yang akurat untuk mengetahui nilai ideal 

kelayakan tiap ruangan. 

c. Mampu mengirimkan hasil pengukuran ke database server sebagai pelaporan 

hasil evaluasi. 

 

1.5 Metodologi  

Metodologi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini terdiri dari studi literatur, 

pengumpulan data, analisis desain sistem, implementasi sistem, uji coba dan 

evaluasi serta penyusunan laporan Tugas Akhir.  

 

1.5.1 Studi literatur 

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen-dokumen,  referensi- 

referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang 

diperlukan untuk mengetahui bagaimana konsep dasar membuat alat sensor 

menggunakan mikrokontroller serta bagaimana cara menghubungkan langsung 

pada server menggunakan ethernet shield. 

 



4 

 

1.5.2 Perancangan Sistem dan Analisa Kebutuhan 

Tahap analisa dilakukan untuk menghasilkan kebutuhan dalam 

perancangan sistem. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan perangkat lunak dan 

kebutuhan perangkat keras. Setelah diketahui kebutuhan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang sesuai, akan dilakukan perancangan sistem. Rancangan 

sistem yang akan digunakan dalam sensor ruangan adalah: 

Gambar 1.1 Rancangan sistem sensor ruangan 

Keterangan Gambar  

a. Rangkaian sensor dibuat menggunakan arduino uno. 

b. Akan ditambahkan modul ethernet shield pada arduino untuk 

menghubungkan antara arduino dengan server. 

c. Hasil pengukuran ruang kelas yang diperolah dari sensor, akan dikirimkan 

langsung database server. 

1.5.3 Implementasi 

Implementasi merupakan tahap penerapan dari hasil analisa dan 

perancangan sistem. Hasil dari tahap implementasi adalah sebuah pengukuran 

yang diharapkan bisa sesuai dengan apa yang ada pada tahap analisa dan desain, 

serta hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil ukur menggunakan alat ukur 

manual yang dimiliki oleh BKMA. 
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1.5.4 Pengujian Sistem dan Analisa 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah aplikasi yang dibuat sesuai 

dengan desain atau rancangan sistem. Dan juga menganalisa apakah sensor yang 

dibuat masih terdapat kekurangan sehingga dapat diketahui poin-poin yang dapat 

dikembangkan. 

Pada pengujian yang akan dilakukan untuk sistem sensor ruangan adalah, 

hasil pengukuran akan dinilai dan dilihat ke-akuratannya. Sehingga nilai output 

yang akan dilaporkan nantinya dapat dinilai seberapa akurat dengan alat ukur 

pabrikan yang telah ada. 

1.5.5 Pembuatan laporan 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan berupa dokumentasi 

dan penjelasan dari keseluruhan yang telah dilakukan. Laporan disusun sesuai 

dengan format yang telah ditentukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab 

antara lain sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir 

yang berjudul “Alat Ukur Suhu, Cahaya, Dan Kebisingan Ruang Pembelajaran 

Menggunakan Mikrokontroller Untuk Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA-

UMM)” rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan perma-

salahan yang dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan sensor 

menggunakan Arduino Uno. 

 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini menjelaskan perancangan aplikasi yang akan di buat. Perancangan 

tersebut meliputi perancangan data, perancangan arsitektur dan perancangan 

antarmuka dari sistem. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas untuk implementasi coding program dan pengujian. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan dan penggunaan alat, 

alat yang dibuat sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada 

bab ini akan dilakukan pengujian dimana sistem aplikasi sudah berjalan sesuai 

dengan perancangan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari aplikasi yang telah di 

buat serta saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk pengembangan 

sistem di masa mendatang. 


