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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi sistem kendali otomatis belakangan ini berkembang dengan sangat 

pesat. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, bidang teknologi  berkembang 

menuju lebih baik, mulai dari peralatan rumah tangga hingga mesin produksi [1]. 

Para peneliti sadar akan hal iti dan fokus kepada peralatan rumah tangga dan hal-

hal yang mempermudah kegiatan sehari hari dari memasak,mencuci dll.Menjemur 

pakaian juga merupakan aktifitas yang sering dilakukan didalam kehidupan sehari-

hari dan biasanya banyak pakaian terjemur sering ditinggal pergi. Yang menjadi 

masalah adalah saat jemuran diluar dan tiba-tiba hujan turun tentunya pakaian akan 

kembali basah. Pemanasan global sekarang ini menyebabkan perubahan cuaca yang 

sulit diprediksi kapan akan turun hujan, sehingga terjadi  cuaca  tiba-tiba dari panas 

menjadi hujan atau sebaliknya sehingga aktifitas menjemur pakaian sangat 

terganggu. 

Dari beberapa permasalahan tersebut penulis ingin membuat alat yang dapat 

difungsikan untuk mengamankan pakaian jemuran dari turunya hujan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Arif Budi laksono dan Zaenal Abidin yang berjudul 

“Perancangan Dan Pembuatan Alat Jemuran Otomatis Sensor Deteksi Basah” akan 

menjadi referensi penelitian penulis saat ini.   

Pada musim penghujan, masyarakat tidak tenang saat mencuci pakaian dan 

menjemurnya, masalah tersebut menjadi lebih serius saat  rumah dalam keadaan 

kosong tidak ada orang dan keluarga. Karena itu banyak masyarakat banyak yang 

menjemur pakaian mereka di depan terasnya, walau jemurannya tersebut kering 

namun tidak maksimal. Mengakibatkan baju tidak nyaman digunakan dan 

menimbulkan bau yang tidak enak. Dari kejadiann tersebut penulis ingin membuat 

suatau alat penarik jemuran otomatis. Alat tersebut menggunakan microkontrolert 

Arduino uno R3, sensor hujan (raindrop) dan sensor LDR (Light Dependent 

Resistor )dengan menambahkan panel surya sebagai sumber alternatif . 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengimplementasi pengerak alat jemuran otomatis dalam rumah 

tangga? 

2. Bagaimana cara menguji penggerak jemuran otomatis dengan solar 

cell dan scc sebagai pengatur suply tegangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membuat alat  penggerak jemuran otomatis agar dapat membantu meringankan 

perkerjaan rumah tangga dalam menjemur pakaian. 

2. Mengetahui unjuk kerja alat penggerak jemuran otomatis dengan sollar cell dan 

scc. 

1.4 Manfaat penelitian 

Dapat mendesign alat untuk membantu meringgankan pekerjaan rumah 

terutama menjemur pakaian  yang di jalanakan oleh mikrokontroller dan 

mengurangi beban tanggungan listrik. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dan membatasi cakupan permasalahan pada tugas akhir 

, maka diberi batasan-batasan sebagai berikut. 

1. Alat ini dirancang bekerja untuk jemuran dengan  jumlah 5 baju. 

2. Mikrokontroler yang dipakai adalah Arduino Uno Atmega328. 

3. Sensor cahaya yang digunakan adalah LDR ( light dependent resistor ) 

4. Sensor hujan yang digunakan adalah sensor raindrop modul 

5. Penggerak jemuran yang digunakan adalah motor DC  

6. Tidak membahas bahasa pemprograman pada mikrokontroler 

7. Memakai baterai bertegangan 12 volt 

8. Menggunakan motor dc 12 volt kecepatan 38 rpm dengan torsi 8,5  kg 

9. Menggunakan penel surya 20 wp 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah poin-poin penting dalam penulisan atau isi suatu 

laporan, berikut merupakan sistematika laporan tugas akhir ini : 

1. Bab I : Pendahuluan 

Bab I adas beberapa poin penting yaitu latar belakangg, rumusan masalahh, 

batasan masalahh, tujuan penelitiann, sistematika penulisann. 

2. Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab II ada beberapa pembahasan mengenai komponen yang mendukung 

perancangan  dan pembuatan sistem pada laporan tugas akhir . 

3. Bab III : Metode Penelitian 

Berisikan perencanaan dan pembuatan sistem yang terdapat alat dan spesifikasi 

bahan yang akan digunakan oleh penulis. 

4. Bab IV : Hasil Dan Pembahasann 

Berisikan pengujian dan hasil yang telah didapat dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

5. Bab V : Penutup 

Padabab V berisi kesimpulan dan saran untuk pihak penulis maupun orang lain 

yang mencari referensi sebagai penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang. 

 


