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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia 

untuk berusaha mengatasi segala permasalahan yang timbul di sekitarnya serta 

meringankan pekerjaan yang ada. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini 

adalah mikrokontroler. Perkembangan teknologi mikrokontroler ini tentu 

memberikan kemudahan dalam segi penggunaan tenaga manusia. Salah satu 

kendala yang di hadapi di kalangan masyarakat sekarang ini adalah cuaca hujan 

yang datang secara tiba-tiba, dan sering mengalami kendala untuk pulang 

kerumah mengecek jemuran pakaian. 

Terkendalanya waktu dan jarak dari tempat beraktifitas seperti bekerja dan 

kuliah untuk pulang ke rumah, maka di ciptakanlah terobosan baru untuk 

mengurangi resiko pakaian yang sudah di jemur tadi menjadi basah terkena hujan. 

Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, adalah dengan 

melakukan penelitian yang di beri judul “PEMBUATAN RANCANGAN 

APLIKASI JEMURAN OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER 

MENGGUNAKAN ARDUINO UNO R3”. Alat ini nantinya di harapkan dapat 

menciptakan kemudahan bagi masyarakat yang sibuk diluar rumah agar tidak 

terlalu khawatir apabila cuaca berubah dengan cepat seperti terjadinya hujan. 

Sistem cara kerja Jemuran Otomatis ini adalah berdasarkan sensor suhu panas dan 

sensor hujan otomatis , apabila terjadi hujan maka jemuran otomatis ini akan 

masuk ke dalam ruangan khusus yang disediakan dan tentunya tidak akan basah 

terkena hujan. Rancangan jemuran otomatis ini terdiri dari bagian-bagian 

perangkat yaitu raindrops sensor, light dependent resistor (ldr), motor stepper dan 

mikrokontroler. Mikrokontroler disini sebagai perangkat yang akan memproses 

segala sesuatu yang telah diprogramkan pada alat tersebut, motor stepper disini 

berfungsi sebagai alat output yang melakukan proses mengeluarkan dan menarik 

jemuran. Alat ini nantinya akan diterapkan pada ruangan khusus yang disediakan 

oleh pengguna.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah pembuatan penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sebuah program yang nanti akan berfungsi secara 

otomatis pada lokasi penjemuran yang memiliki ruangan khusus untuk 

aplikasi penjemuran otomatis ini. 

2. Bagaimana melakukan komunikasi antara Motor Stteper, Arduino Uno R3, 

Drivers Motor, Rain Sensor, LDR (Light Dependent Resistor).  

1.2.2 Batasan Masalah 

Penulisan penelitian ini hanya membahas masalah : 

1. Memaparkan cara kerja mikrokontroler sebagai pusat pengolahan data. 

2. Membahas prinsip kerja alat dan hubungan masing-masing alat. 

3. Membahas proses pembuatan alat. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan 

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah merancang suatu alat 

pada sebuah ruangan khusus untuk dibuatnya sistem jemuran otomatis dengan 

berbasis mikrokontroler menggunakan Arduino Uno R3. 

Adapun manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah membantu 

menyelesaikan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat kita yang 

sedang sibuk kerja dan beraktifitas di luar rumah dan membantu mencari solusi 

ketika terjadinya cuaca buruk seperti hujan yang datang secara tiba-tiba. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, digunakan beberapa metode 

penelitian yaitu : 

1.4.1 Perencanaan 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau 

literature. Studi literature adalah teknik pengumpulan data dengan mencari 
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referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. 

Mempelajari cara pemrograman dari buku-buku yang mendukung dan materi-

materi lainnya dari internet ataupun yang lainnya. 

a. Studi Kelayakan 

Studi kelayakan digunakan untuk mengetahui manfaat serta seberapa 

efektif fungsi dari pembuatan Rancang Bangun Jemuran Otomatis yang 

akan dibangun. Studi kelayakan dilakukan menggunakan Analisis SWOT 

sederhana. 

 

1.4.2 Analisa  

a. Analisa sistem berjalan 

Analisa sistem berjalan merupakan proses kerja manusia dalam melakukan 

proses penjemuran pakaian saat ini. Analisa ini menggunakan use case 

diagram dan activity diagram. 

b. Analisa kebutuhan sistem 

Analisa kebutuhan sistem yang dibutuhkan dan juga digunakan dalam 

membangun jemuran otomatisnberbasis arduino uno terdiri dari : 

1. Analisa Perangkat Lunak 

Proses ini menggunakan softwere Arduino IDE 1.6.8 yang 

menggunakan bahasa C. 

2. Analisa Perangkat Keras 

Prosses ini menjelaskan tentang kebutuhan dan penunjang dalam 

pembuatan rancang bangun jemuran otomatis. 

 

1.4.3 Perancangan 

Perancangan akan terlebih dahulu dilakukan dengan menggunakan 

Deployment diagram dan Component diagram, yang kemudian dilanjutkan 

pembuatan perancangan flowchart dan algoritma. 
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1.4.4 Implementasi 

Implementasi berfungsi untuk mengetahui apakah program yang telah 

dibuat dapat berjalan secara maksimal, dan mempunyai spesifikasi hardware dan 

software agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat 

implementasi nantinya : 

a. Instalasi Perangkat Keras (Hardware) 

Dalam proses ini akan dijelaskan perangkat keras (hardware) yang 

digunakan dalam proses pembuatan rancangan jemuran otomatis. 

b. Instalasi Perangkat Lunak (software) 

Dalam proses ini akan dijelaskan tentang penggunaan dari aplikasi 

software Arduino IDE 1.6.8 yang akan digunakan dalam pembuatan 

rancang bangun jemuran otomatis. 

c. Pengujian 

Pengujian Rancang Bangun Aplikasi Jemuran Otomatis  berbasis 

Arduino Uno R3 ini menggunakan metode pengujian Blackbox untuk 

mengetahui perangkat yang digunakan tersebut berfungsi atau tidak. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan juga 

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan konsep serta model yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian yang diambil oleh penulis. Teori-teori tersebut 

didapat berdasarkan literatur-literatur, informasi dari internet, dan juga informasi 

lainnya yang akan dipergunakan dalam rangkaian dan analisa tiap komponen. 

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Bab III berisi tentang objectif proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi 

Deliveriables, penjadwalan proyek yang terdiri dari Work Breakdown Structure 
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(WBS), Milestone, jadwal proyek, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Struktur 

Tim proyek.  

BAB IV ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab IV berisi tentang cara pengoperasian dan pengujian kerja alat jemuran 

otomatis, penjelasan mengenai permasalahan yang ada, analisa perangkat keras, 

analisa perangkat lunak, Activity diagram, Deployment diagram, Flowchart serta 

algoritma penyelesaian masalah. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan dari penjelasan alat yang dibuat serta 

saran-saran dari keseluruhan rangkaian. 

  

 


