
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi saat ini terutama di bidang industri rumahan. Hal ini

menuntut mahasiswa untuk menciptakan inovasi dalam bidang teknologi. Dengan melihat

permasalahan salah satunya adalah masalah jemuran pakaian, maka dengan berbagai teknologi

yang ada permasalahn otomatisasi jemuran pakaian dapat terealisasi dan sangat membantu

pekerjaan manusia.

Untuk itu diciptakan alat jemuran pakaian otomatis dengan menggunakan mikrokontroler

arduino serta dengan sensor LDR untuk mendeteksi cahaya matahari dan sensor air untuk

mendeteksi air apabila terjadi hujan, juga menggunakan motor dc untuk menggerakan pakaian

kedalam  dan keluar. Jadi tidak perlu lagi  cemas dengan pakaian yang dijemur dirumah karena

dengan alat ini akan otomatis mengeluarkan pakaian pada saat sedang panas dan akan

memasukan pakaian saat dengan hujan.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin membuat rancang bangun jemuran otomatis

apabila hujan turun maka jemuran secara otomatis akan ditarik dengan motor dc stepper  ke

atap yang siap untuk menahan terpaan hujan dan ditambahkan kipas sebagai pengering jemuran.

Apabila cuaca cerah dan tidak hujan maka atap akan terbuka. Sensor yang digunakan yaitu

sensor hujan dan sensor LDR sebagai sensor cahaya dengan logika sederhana yang dapat

menghasilkan beberapa keluaran cuaca seperti cerah, mendung dan gelap. Dengan ide yang

dipaparkan diatas maka akan dapat dengan mudah untuk otomatiasi dari alat penggerak jemuran

otomatis ini berlaku jika pemilik rumah sedang bepergian alat tersebut dapat menghandle

sementara waktu pada saat hujan turun.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana merancang jemuran otomatis berdasarkan pencahayaan dan curah hujan

dengan logika penentuan cerah, mendung , gelap?

2. Bagaimana cara membuat sistem kerja alat penarik jemuran?

3. Bagaimana cara pengontrolan Motor DC dengan kontrol sensor cahaya dan raindrof

sehingga dapat menjadi sistem kesatuan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk  mempermudah  dalam  pembahasan  dan menghindari pembahasan  lebih jauh maka

penulis membatasi permasalahan yaitu perancangan prototipe jemuran otomatis ini

menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dan dua buah sensor yang digunakan yaitu sensor

cahaya (LDR) dan sensor hujan.

1. Menggunakan MikroKontroller Arduino.

2. Menggunakan Sensor cahaya, raindrof (sensor hujan) dan sensor suhu.

3. Menggunakan relay untuk mematikan dan menghidupkan peralatan elektronik yang

dikontrol.

4. Menggunakan motor dc dilengkap driver kontrol motor dc

5. Bentuk alat bukanlah alat sebenarnya melaikan hanya sebuah prototipe.

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Akhir Studi

Adapun tujuan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Membuat atap jemuran otomatis dengan menggunakan mikrokontroler  Arduino uno.



2. Merancang jemuran otomatis dengan menggunakan  logika cerah, mendung, hujan

pada  sensor cahaya (LDR) dan sensor hujan.

3. Merancang motor penarik tali jemuran dengan motor dc stepper.

4. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Amd. Pada program Teknik Komputer

Universitas Teknokrat Indonesia.

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Akhir Studi

Adapun manfaat dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Dapat melindungi pakaian jemuran dari curah hujan yang turun dengan menutup atap

jemuran secara otomatis..

2. Mempercepat proses pengeringan pakaian dengan menggunakan kipas disaat cuaca

hujan.

3. Memperoleh ilmu pengetahuan yang nyata tentang dunia elektronika dan memperoleh

pengetahuan tentang pembuatan mikrokontroler/piranti cerdas serta pengaplikasianya.

1.6 Metode Pelaporan

Metodologi yang diggunakan untuk mengembangkan sistem dalam laporan tugas akhir

ini adalah :

1. Studi literatur yanng dilakukan dengan mencari artikel, buku relevan yang disertakan

dengan bebrapa sumber lainnya yang berhubungan dengan Sistem Jemuran Otomatis

dengan motor stepper.

2. Membuat perancangan Sistem Jemuran Otomatis dengan motor stepper.

3. Merangkai alat sesuai dengan rancangan yang dibuat dari sistem tersebut.

4. Ujicoba alat keseluruhan.



1.7 Sistematika Penulisan

Laporan akhir studi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir studi, metode penenlitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dalam perancangan alat, serta

mengenai pengenalan beberapa komponen-komponen dasar elektronika dan fungsinya pada

rangkaian.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, langkah-langkah

pembuatan alat serta analisa dalam kinerja alat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian alat serta analisa

hasil dari alat yang dibuat meliputi implementasi rancangan peralatan elektronika dan

mikrokontroler, pemograman chip, uji coba dan analisis hasil uji.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan sistem keamanan yang
dibuat.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


