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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

ATM adalah Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris: Automated 

Teller Machine atau Automatic Teller Machine adalah sebuah alat elektronik 

yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening 

tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. Banyak 

ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan 

membeli pulsa telepon seluler. [1] 

Mesin ATM sangat berperan bagi sebuah perusahaan keuangan yang 

mempunyai kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, 

dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai Bank Note. Harga sebuah 

mesin ATM sangat bervariasi, sebut saja salah satu harga mesin ATM bermerk 

Wincor, Menurut Nugraha Santana yang di wawancarai oleh antaranews.com 

pada tanggal 23 Maret 2007 dengan judul postingan “Penjualan Mesin ATM 

Capai 4.000 Unit Per Tahun” ia mengatakan harga untuk mesin wincor 

berkisaran $10.000 sampai $35.000 yang dimana jika kita convert ke rupiah yang 

dimana rupiah saat ini adalah sekitar Rp.13000 per $1 maka harga sebuah mesin 

ATM berkisaran Rp. 130.000.000 sampai Rp. 455.000.000. Sebuah ATM 

memiliki CPU dan monitor layaknya sebuah komputer hanya saja pada sebuah 

ATM di tambahkan komponen lain seperti card reader, reciept printer, anti 

skimming, special elektronik, double extractor, dan komponen lainnya. Ketika 

ada pembukaan pintu mesin ATM atau ada sebuah komponen yang rusak maka 

otomatis team monitoring sebuah bank akan tahu dan akan melaporkan kepada 

teknisi problemnya.  

Suhu ruangan ATM sangat besar sekali pengaruhnya, ketika suhu ruangan 

panas maka komponen akan cepat rusak dan akan menyebabkan kerugian bagi 

pihak BANK.  
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Team monitoring sebuah bank tidak akan tahu kondisi suhu ruangan sebuah 

mesin ATM di tempatkan karena tidak adanya sebuah alat yang dapat 

memberikan informasi tentang suhu ruangan tersebut secara langsung. Sering 

kali AC dihidupkan selama 24 jam rusak. Padahal peranan AC sebagai alat 

pendingin ini selain untuk membuat pengunjung nyaman juga untuk menjaga 

sebuah mesin ATM agar tidak cepat rusak mengingat sebuah mesin ATM bekerja 

sangat berat dan menghasilkan panas yang cukup. Jika kondisi ini di biarkan 

dalam waktu yang lama maka komponen-komponen yang berada di mesin ATM 

tersebut akan cepat panas dan rusak, maka pihak bank akan kena biaya service 

ATM yang mahal mengingat komponen-komponen yang terdapat pada ATM 

harganya juga tergolong mahal dan akan mengalami kerugian karena ATM 

mereka tidak dapat bekerja.  

Dari permasalahan tersebut penulis berkeinginan melakukan penelitian sebuah 

alat yang dapat di monitoring kondisi suhu ruangan sebuah ATM secara online 

yang dapat memberikan informasi berupa suhu ruangan ATM kepada team 

monitoring sebuah bank oleh karena itu penulis ingin memberi judul 

“Perancangan Aplikasi Monitoring Suhu Ruangan ATM (Anjungan Tunai 

Mandiri) berbasis Mikrokontroller Arduino” untuk penelitian akan akan penulis 

buat.  

Perancangan sistem tersebut terdiri dari analisis masalah yang berguna untuk 

mengalisa permasalahan dan mencarikan solusinya, perancangan perangkat 

lunak, perancangan perangkat keras, implementasi, dan pengujian. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang penulis dapatkan adalah 

a. Bagaimana membuat sebuah alat yang dapat memonitoring suhu ruangan 

ATM ? 

b. Bagaimana membuat pihak bank dapat memantau suhu ruangan ATM tanpa 

harus datang ke ATM ? 
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1.3 Batasan Masalah 

a. Masih bersifat prototype 

b.  Menggunakan Localhosting untuk hostingnya 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan 

a. Manfaat dari pembuatan alat ini adalah 

1) Dapat memeberikan informasi tentang suhu ruangan ATM. 

2) Memudahkan pihak Bank dalam memonitoring suhu ruangan ATM 

b. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah 

1) Mengurangi resiko kerusakan mesin ATM yang disebabkan AC / Pedingin 

yang rusak 

2) Pihak Bank dapat dengan mudah memonitoring suhu ruangan ATM 

mereka. 

 

1.5 Metode Penelitian  

Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan selama 

proses penelitian dan didapatkan dari beberapa sumber seperti buku, skripsi, 

jurnal, internet yang di jadikan sebagai referensi dalam penulisan ini 

 

b. Analisa kebutuhan 

Menjelaskan alat dan software apa saja yang dibutuhkan selama proses 

penelitian ini dilakukan. 

1) Analisis masalah 

Untuk mencari apa penyebab masalah tersebut  

2) Analisis penyelesaian masalah 

Guna mendapatkan penyelesaian masalah yang sudah didapatkan 
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3) Analisis kebutuhan  

Analisis kebutuhan ini guna mendapatkan perangkat lunak dan perangkat 

keras apa saja yang dibutuhkan selama proses penelitian ini dilakukan 

4) Analisa Sistem Berjalan 

Pada tahap ini di lakukan untuk mengetahui sistem atau prosess yang 

sedang berjalaan sekarang, digambarkan dalam activity diagram dan 

usecase diagram 

5) Evaluasi Sistem Berjalan 

Pada tahap ini didapatkan yang menjadi bahan evaluasi sistem berjalan 

sehingga di dapatkan solusi permasalahan yang terjadi. 

6) Gambaran Sistem Berjalan 

Pada tahap ini didapatkan gambaran sistem yang dibuat. 

 

c. Desain 

Pada tahap ini menjelaskan bagaimana desain sebuah mikrokontroller dan 

algoritma yang digunakan untuk melakukan pengcodingan 

1) Perancangan Sistem Kerja 

Pada tahap ini menjelaskan sistem kerja berjalan digambarkan dengan 

deployment diagram 

2) Perancangan Perangkat Keras 

Pada tahap ini menjelaskan perancangan perangkat keras digambarkan 

dengan komponen diagram 

3) Perancangan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini menjelaskan perancangan perangkat lunak digunakan 

dengan flowchart 

 

d. Implementasi 
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Pada tahap ini adalah proses memaparkan hasil-hasil dari instalasi perangkat 

keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan layar dan 

pengujian.  Pada  tahap  pengujian  dilakukan  uji  coba  terhadap  aplikasi.  

Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila terdapat kesalahan 

atau kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan yang 

diperlukan. 

e. Pengujian  

Pada tahap ini digunakan metode Blackbox dalam melakukan pengujian untuk 

melihat apakah alat yang akan dibuat ini layak atau tidak. 

 

1.6  Sistematika Penulisan   

Semua hasil sistematika penulisan akan disusun sesuai dengan urutan yang 

teratur Agar tidak berantakan dalam melaksanakan sebuah penelitian dan agar dapat 

mendapatkan hasil yang maksimal 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini dikemukakan uraian mengenai topik latar belakang, 

rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, metode penelitian, sistematika penulisan yang akan 

menggambarkan sekilas tentang permasalahan dan alat yang akan di 

buat. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang uraian teori-teori yang berhubungan 

dengan alat yang di buat dan mendasari pembahasan secara terperinci 

yang mendukung judul. 

BAB III  PERMODELAN PROYEK  
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Bab ini berisi metode dan pengembangan perangkat yang digunakan 

selama penelitian dilakukan. 

BAB IV  ANALISA MALASAH DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang pembahasan tentang hasil dan kerja alat secara 

menyeluruh. 

BAB V   PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, serta berisi 

saran. 

 

 


