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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat dan pesat. 

Salah satu contohnya adalah otomasi  sistem di segala bidang. Sistem otomasi 

awalnya hanya berkembang di dunia industri namun saat ini segala macam sistem 

dapat di otomasi bukan hanya lagi di dunia industri. Salah satu yang saat ini sedang 

berkembang adalah proses otomasi di dalam rumah. Sistem tersebut sering kita 

dengar dengan sebutan sistem smart house atau rumah pintar. 

Sistem smart house yang dirancang pada tugas akhir kali ini adalah membantu 

sang pemilik rumah untuk mengatur sistem penerangan. Karena di kota-kota besar 

dengan segala kesibukan sang pemilik rumah, sebelum berangkat kerja dia lupa untuk 

mematikan seluruh lampu yang ada didalam rumah.  

Selain menerapkan sistem penerangan otomatis pada rumah, dalam tugas 

akhir ini juga menerapkan sistem jemuran otomatis. Terkadang cuaca yang tidak 

mendukung seringkali menjadi masalah yang tidak bisa di remehkan saat kita 

menjemur sesuatu. Terlebih lagi jika tidak ada yang bisa mengontrolnya setiap waktu. 

Tujuan dibuatnya sistem ini adalah agar pemilik rumah dapat meninggalkan 

jemurannya tanpa harus khawatir akan terkena hujan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh penulis ke depannya dalam proses 

pengerjaan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana cara menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis 

ketika ada orang di dalam ruangan maupun tidak serta dalam kondisi 

gelap maupun terang? 

2. Bagaimana menggerakan jemuran secara otomatis ketika terdeteksi akan 

terjadinya hujan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa batasan 

masalah, antara lain : 

1. Tidak bisa mendeteksi kerusakan lampu. 

2. Sensor PIR tidak bisa mendeteksi keberadaan setelah jarak 7 meter. 

3. Suhu yang bisa dideteksi sensor PIR antara -15 sampai +17 derajat. 

4. Dalam sistem penerangan ini masing-masing menggunakan lampu LED. 

5. Hanya bisa mematikan lampu dari dalam pada ruang kamar saja. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Dapat menyalakan lampu pada ruangan ketika ada orang yang masuk dan 

dalam kondisi gelap menggunakan sensor PIR dan sensor LDR, dan pada luar 

ruangan menggunakan sensor LDR. 

2. Menggerakkan jemuran otomatis menggunakan motor DC dan mendeteksi 

akan terjadinya hujan ketika mendung menggunakan sensor LDR dan sensor 

hujan (Rain Sensor Arduino). 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari sistem penerangan dan jemuran otomatis  ini adalah : 

1. Agar pemilik rumah dapat mengatur sistem penerangan tanpa harus khawatir 

ada lampu yang masih menyala ketika meninggalkan rumah. 

2. Dengan menggunakan jemuran otomatis pemilik rumah tidak perlu takut 

jemurannya akan terkena hujan dan pemilik rumah juga bisa mengaktifkannya 

ketika ingin digunakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan Tugas Akhir ini secara garis besar tersusun dari 5 (lima) bab, yaitu 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini dibahas teori penunjang dari permasalahan, yaitu mengenai 

Sensor PIR, Sensor LDR, Sensor Hujan (Rain Sensor Arduino), Arduino Mega 

2560, Motor DC dan Driver Motor L298. 

3. BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dibahas tentang blok diagram dan flowchart yang digunakan 

dalam sistem. Perancangan desain mekanik secara keseluruhan, yaitu 

menjelaskan titik titik letak dari sensor yang digunakan. Kemudian 

penggambaran denah sistem yang digunakan beserta keterangannya, 

perancangan mekanik alat, letak bagian komponen alat dan penjelasannya, 

skema dari sistem jemuran dan keterangannya, ukuran dimensi miniatur, 

struktur material alat, perancangan mikrokontroler arduino mega serta tabel 

konfigurasi pin Input Outputnya.  

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil dari pengujian masing-masing 

komponen pendukung dalam pembuatan alat yang nantinya hasil dari pengujian 

masing-masing komponen akan menentukan apakah alat dapat bekerja dengan 

baik. Kemudian akan dibahas dari hasil pengujian perancangan seluruh sistem 

yang nantinya dapat diperoleh hasil nilai-nilai kondisi yang tepat agar sistem 

dapat bekerja dengan baik sesuai dengan ide perancangan.  

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian berdasarkan rumusan 

masalah serta saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya. 


