
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini teknologi informasi mengalami kemajuan yang

sangat pesat dan tidak terlepas pada bidang komputerisasi.  Komputer saat ini

telah menjadi alat bantu utama bagi manusia dan digunakan bukan hanya untuk

membantu menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja, membuat program atau

bermain game, tetapi dapat digunakan untuk mengontrol alat melalui port

komputer yang tersedia dan dikenal dengan istilah interfacing komputer

(hubungan antar muka).

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju ini, banyak sekali

dibutuhkan peralatan yang efisien, praktis, dan ekonomis. Salah satunya dalam

pengukuran suhu dan kelembaban ruangan. Banyak sekali pengaplikasian yang

membutuhkan pengaturan suhu dan kelembaban ruangan, salah satunya yakni

pengaturan suhu dan kelembapan ruangan laboratorium pada Balai Pengawas

Obat dan Makanan (Balai POM) di Pangkalpinang.

Balai POM di Pangkalpinang merupakan unit pelaksana teknis Badan POM

yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan

makanan di wilayah kepulauan Bangka Belitung. Untuk melaksanakan tugas

tersebut harus mempunyai sarana prasarana yang menunjang seperti laboratorium.

Pada prinsipnya laboratorium yang ada di Balai POM di Pangkalpinang

digunakan untuk menguji sample atau produk (makanan, obat napza, obat

tradisional, kosmetik) kemasan yang beredar dimasyarakat dengan menggunakan

alat-alat yang canggih. Balai POM di Pangkalpinang juga telah menerapkan ISO

17025:2008 sehingga suhu dan kelembaban di ruangan laboratorium

dipersyaratkan yakni 20-28 C untuk suhu dan 53-80 % untuk kelembaban yang

harus tercatat secara teratur.

Pencatatan pengukuran saat ini masih manual yakni pagi dan sore dengan

melihat suhu dan kelembaban dari alat pengukur. Kelemahan dari pencatatan
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manual ini tidak efektif, pemborosan kertas serta tenaga.  Analis pencatat suhu

dan kelembaban bisa saja lupa atau terlambat untuk mencatat. Kelemahan lainnya

pada saat hari libur, tidak ada analis yang bertugas untuk mencatat suhu dan

kelembaban ruangan tersebut.

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka dibuatlah alat ukur

suhu dan kelembaban interfacing komputer yang secara realtime akan mencatat

hasil pengukuran secara otomatis selama alat diaktifkan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pencatatan suhu dan kelembaban pada laboratorium Balai POM di

Pangkalpinang harus dicatat secara teratur sesuai ISO 17025:2008.

b. Sistem pencatatan suhu dan kelembaban pada laboratorium Balai POM di

Pangkalpinang saat ini masih manual dengan melihat alat ukur setiap pagi dan

sore.

c. Terdapat kelemahan dari sistem pencatatan secara manual karena setiap hari

libur kerja, tidak ada petugas yang mencatat suhu dan kelembaban ruangan.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, dapat dirumuskan identifikasi

permasalahan pada penyusunan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pembuatan rancangan alat pengatur suhu dan kelembaban.

2. Bagaimana rancangan program yang berfungsi untuk menjalankan rangkaian.

3. Bagaimana komunikasi alat ukur suhu dan kelembaban dengan komputer.

1.2.2 Batasan Masalah

Karena Kompleksitas permasalahan seringkali dapat menyulitkan, maka

dengan ini penulis perlu melakukan pembatasan masalah agar analisisnya tetap

terjaga.  Batasan masalah dalam skripsi ini antara lain :

1. Mikrokontroller yang digunakan adalah mikrokontroller jenis AVR ATMega
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2. Sensor suhu dan kelembaban yang digunakan adalah sensor DHT11

3. Program monitoring suhu yang digunakan adalah pemprograman Bahasa C

dan pemprograman Borland Delphi.

4. Penghubung alat ukur suhu dan kelembaban menggunakan USB To TTL

5. Satuan yang digunakan untuk suhu adalah °C dan temperature adalah % RH

(Relatif Humidity).

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan pembuatan alat ukur suhu dan kelembaban ini yakni dapat

mengontrol dan menyimpan hasil pengukuran secara periodik.

Manfaat pembuatan alat ukur suhu dan kelembaban ini yakni dapat

memberikan informasi kepada pembaca tentang cara pembuatan dan pemanfaatan

aplikasi monitoring suhu dan kelembaban ruangan berbasis mikrokontroller

interfacing computer. Dapat digunakan sebagai pengatur suhu dan kelembaban

pada ruangan laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Pangkalpinang.

1.4 Metode Penelitian

Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan

data untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Penulis membaca artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan pembuatan

hardware dan software tentang monitoring suhu dan kelembaban

b. Observasi

Mengamati dan meneliti aplikasi atau sistem yang sudah ada sebelumnya

untuk dijadikan acuan.
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c. Wawancara

Wawancara dengan dengan operator atau petugas atau peguji pada laboarotium

Balai POM di Pangkalpinang tentang pencatatan suhu dan kelembaban

ruangan.

1.4.2 Metode Pengembangan

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan sebuah aplikasi perangkat lunak

adalah sebagai berikut:

a. Analisa Sistem (Analysis)

Tahap ini lebih terarah ke hardware dan software pada mikrokontoller dan

aplikasi pada komputer. Tahapan ini banyak melibatkan user pada Balai POM

di Pangkalpinang.

b. Perancangan (Design)

Tahap ini bertujuan menerjemahkan persyaratan menjadi suatu bentuk

representatif yang dapat di evaluasi kiualitas sebelum tahap coding dilakukan.

c. Penulisan program (Coding)

Coding merupakan tahap penerjemah rancangan ke dalam bentuk yang dapat di

mengerti oleh komputer.

d. Pengujian (Testing)

Tahap ini berfokus pada pengujian rincian logika hardware dan software yang

telah dibuat. Pengujian bertujuan mengungkapkan dan menghilangkan

kesalahan yang ada sehingga hardware dan software bekerja sesuai yang

diharapkan.

e. Pemeliharaan (Maintenance)

Tahapan memelihara meliputi kegiatan koreksi kesalahan dan penyesuaian

software terhadap perubahan lingkungan.
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1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang hal - hal yang berkaitan dengan penulisan

skripsi yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, identifikasi

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail.

Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti.

BAB III PEMODELAN PROYEK

Bab ini berisi mengenai isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti

Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, Identifikasi Deliveriables,

Penjadwalan Proyek, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Struktur Tim

Proyek, Analisa Resiko (Project Risk), Meeting Plan dalam

pembuatan Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Ruangan

Interfacing Komputer Berbasis Mikrokontroler.

BAB IV ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisikan tinjauan umum yang menguraikan tentang gambaran

umum objek penelitian, yang dipergunakan untuk memecahkan

masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Bab ini point utamanya adalah analisis masalah, perancangan, dan

implementasi sistem.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil-

hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi

desain, hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik,

baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik.


