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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Suhu adalah faktor alam yang sangat penting dalam kehidupan. Tidak 

hanya berpengaruh terhadap kehidupan manusia tapi juga mahluk hidup lainnya 

seperti hewan dan tumbuhan. Suhu merupakan penyeimbang kehidupan pada 

suatu ekosistem. Suhu itu sendiri mempunyai sifat yang berubah-ubah, baik 

karena pengaruh sesuatu ataupun kesengajaan. Pada suatu industri peternakan 

yang terdapat tempat penetasan telur dimana penetasan telur ini dilakukan secara 

otomatis dengan memanfaatkan sumber panas yang berasal dari suatu alat yang 

telah dirancang. Walaupun alat penetas tersebut bekerja secara otomatis, tidak 

menutup kemungkinan tidak terjadi kerusakan pada alat tersebut atau faktor 

human eror. Tentu produksi penetasan telur akan  terganggu bahkan gagal 

produksi apalagi terdapat banyak alat yang beroperasi akan labih sulit lagi untuk 

melalukan pengawasan pada tiap-tiap alat penetas telur tersebut. Dalam hal ini 

penulis melihat adanya kekurangan pada alat tersebut , dimana fungsi alat tersebut 

tidak mempunyai pengaman dan pengawasan untuk mencegah gagalnya produksi 

hanya karena peralatan tidak bekerja atau kurangnya pengawasan oleh pekerja. 

Tentunya informasi yang didapat juga sangat terbatas. Disini penulis ingin 

merancang suatu alat yang bisa melengkapi alat tersebut sehingga informasi yang 

didapat bisa melengkapi informasi dari alat penetas telur sehingga pemantauan 

atau monitoring  suhu panas pada alat tersebut menjadi lebih efisien. Untuk 

mendukung perancangan alat tersebut atau dengan nama lain alat monitoring 

suhu, penulis menggunakan suatu perangkat berbasis Mikrokontroler yang yang 

berguna untuk melengkapi alat penetas telur sebelumnya. Pada sistem perangkat 

monitoring suhu yang berbasis mikrokontroler  ini kita hanya perlu memasang 

alat tersebut pada alat penetas telur yang langsung kontak fisik dengan area 

panasnya. Sistem monitoring berbasis Mikrokontroler ini bekerja melalui 

perangkat seperti Sensor suhu LM35, modem dan lain-lain. Prinsip kerja alat ini 
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yaitu dengan mengirim perintah ke perangkat monitoring suhu yang telah 

dipasang pada tempat tertentu. Dan alat tersebut akan segera aktif sehingga kita 

bisa terhubung hanya dengan menggunakan jaringan sms dengan dukungan 

perangkat modem. Dan untuk mengetahui keadaan suhu pada daerah yang telah 

dipasangi alat tersebut, kita bisa mengirimkan perintah dengan sms ke alat 

tersebut, nantinya setelah perintah sms yang kita kirim akan diterima oleh alat 

tersebut dan secara otomatis akan membaca isi perintah yang kita kirim kemudian 

secara langsung akan melaksanakan isi perintah tersebut lalu mengirimkannya 

kembali ke kita hasil dari apa yang telah dilakukan oleh alat tersebut berdasarkan 

isi perintah sms yang kita kirim. Alat ini juga bisa juga bekerja secara otomatis 

yang dimana otomatis mengirim data tanpa melalui perintah sms terlebih 

dahulu.alat ini dapat bekerja sesuai dengan rancangan apabila tersediannya 

jaringan pada daerah tersebut dan pasokan energi listrik untuk mendukung 

pengaktifan alat tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis menetapkan 

judul penelitian berupa “rancang bangun perangkat monitoring suhu pada 

alat penetas telur berbasis sms menggunakan mikrokontroler atmega16” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah terdiri dari identifikasi masalah dan batasan masalah. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Dalam identifikasi masalah penulis berinisiatif untuk mengembangkan alat 

penetas telur yang dimana pada alat ini haruslah dipasang perangkat untuk 

memonitoring suhu panas serta sebagai safety untuk peringatan dini apabila alat 

penetas tersebut rusak maupun akibat human eror. 

 

1.2.2  Batasan Masalah 

 Batasan yang diberlakukan dalam tugas akhir ini adalah implementasi teori 

mikrokontroller yang penulis dapatkan di bangku kuliah. Untuk lebih 
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mempermudah dalam analisis data dan menghindari pembahasan yang lebih jauh, 

maka penulis membatasi permasalahan yaitu: 

a. Pemanfaatan sensor suhu sebagai sensor untuk mengukur suhu panas. 

b. Media penghubung menggunakan koneksi modem GSM. 

c. Pengiriman ataupun penerimaan data suhu hanya berupa sms kesatu nomor 

dan secara continue ke banyak nomor. 

d. Jaringan yang digunakan untuk koneksi modem hanya memakai jaringan 

GSM. 

e. Mikrokontroler sebagai komponen utama berfungsi untuk memberi perintah 

berupa kirim SMS maupun baca SMS. Perintah tersebut dikerjakan melalui 

komunikasi antara mikrokontroler dengan modem. 

f. Sistem komunikasinya memakai serial RS232, jalurnya melalui port DB15 

pada modem. 

g. Program yang digunakan adalah BASCOM-AVR IDE versi 2.0.7.5. 

h. Program untuk download seperti ExtreameBurnerAVR, progISP atau yang 

lain hanya sesuai downloader yang digunakan. 

i. Untuk program kali ini hanya menggunakan ATMega16. 

j. Batasan panas minimum yang diterima sensor 20
0
C, sedangkan batas atas 

(maksimum) panas yang diterima sensor 500
0
C. 

k. Batas terendah suhu pada penelitian alat penetas telur adalah 20 Celcius 

adalah batas yang kurang, suhu normal 40 Celcius adalah standarisasi yang 

digunakan, dan batas maksimal suhu 50 Celcius adalah batas tertinggi pada 

alat penetasan telur. Lebih dari angka tersebut penetasan telur gagal 

dilakukan. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu 

perangkat yang dapat mengukur, serta memberi data suhu panas pada gunung 

Merapi dengan jarak jauh menggunakan perangkat mikrokontroler ATMega16 

yang hasilnya berupa pengiriman sms melalui koneksi modem GSM yang saling 

terhubung pada nomor telepon yang sudah terprogram. 
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a. Merancang bangun sistem peringatan dini terhadap tidak bekerjanya alat 

penetas telur berbasis mikrokontroler. Pengukuran yang dapat dilakukan 

adalah suhu pada alat penetas telur. 

b. Menunjukkan bahwa sistem pengukuran tidak harus in situ. 

c. Menunjukkan bahwa proses pengukuran dapat dilakukan secara berkala 

(interval waktu tertentu) dan real time. 

d. Menunjukkan bahwa data-data hasil pengukuran dapat memberikan informasi 

lebih dini jalannya alat penetas telur. Tujuan khusus penelitian ini adalah 

menghasilkan suatu prototipe alat ukur telemetri yang dapat melakukan 

pendataan suhu pada alat penetas telur. Data-data dikirim melalui Modem 

GSM Via SMS selanjutnya diterima oleh nomor telepon pada stasiun 

pemantau yang letaknya jauh dari dari alat penetas telur. Manfaat lainnya 

adalah bahwa keberhasilan penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi 

upaya pemanfaatan sistem mikrokontroler untuk pemantauan-pemantauan 

seperti sistem penetas telur secara masal. 

Perancangan dan pembuatan alat ini diharapkan agar dapat bermanfaat 

antara lain:  

a. Mudah dalam memahami komunikasi antara modem dengan pengendali 

mikrokontroler sebagai sarana pengendali jarak jauh.  

b. Mempermudah orang dalam  memonitoring perubahan suhu panas pada alat 

penetas telur.  

c. Dapat diaplikasikan pada pengontrolan peralatan elektronik yang lain.  

d. Membantu dalam upaya pencegahan kerusakan yang berlebihan, human eror, 

gagalnya produksi penetasan telur. 

e. Memaksimal suatu perangkat berupa handphone dalam memperoleh 

informasi. 

 

1.4  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan 

laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 
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a. Studi Pustaka (Literatur)  

Yaitu pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasal 

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi dan internet dimana isi 

dari sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam penulisan 

laporan penelitian ini. 

b. Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan tahap 

proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. Analisis sistem 

dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Analisis masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi 

pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. 

2) Analisis kebutuhan 

Pada analisis kebutuhan dilakukan agar dapat mengetahui kebutuhan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 

3) Analisis kelayakan 

Berdasarkan pada tahap analisis kebutuhan bahwa pada tahap ini 

menjelaskan apakah sistem yang dibuat layak atau tidak untuk 

dilanjutkan, baik dari segi kelayakan teknologi maupun dari segi 

operasional. 

4) Analisis sistem berjalan 

Pada tahap ini dilakukan agar dapat mengetahui sistem atau proses yang 

sedang berjalan sekarang, digambarkan dalam activity diagram. 

c. Perancangan Sistem  

Perancangan sistem adalah merancang suatu sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisis pada sistem yang ada, agar menghasilkan model baru yang 

diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras merupakan skematika alat yang digunakan 

untuk membangun prototype alat. 

2) Perancangan perangkat lunak 
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Perancangan perangkat lunak yaitu terdiri dari rancangan layar, 

flowchart dan algoritma. Rancangan layar merupakan perancangan 

antarmuka untuk pengendali yang digunakan oleh pengguna. Flowchart 

digunakan sebagai penjelas dalam menggambarkan urutan proses pada 

aplikasi. Sedangkan algoritma digunakan untuk mempermudah dalam 

pembuatan dan perencanaan suatu program. 

d. Implementasi  

Pada tahap implementasi ini merupakan suatu proses pemaparan 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. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari 

tiap-tiap bab sebagai berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 

  BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, berisi penjelasan berbagai teori tentang konsep 

dasar yang berkaitan dan berhubungan dengan topik penelitian 

yang dilakukan dan yang berkaitan dalam proses analisa 

permasalahan serta teori-teori pendukungnya. 

 

  BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Dalam bab ini membahas tentang pengindentifikasian masalah 

dan pemecahan mengenai bagaimana alat ini dikembangkan, 
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analisa proyek, serta rancangan anggaran biaya yang akan 

digunakan dalam pembuatan alat. 

 

  BAB IV  ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisa masalah yang ada, 

analisa kebutuhan sistem yang akan digunakan, perancangan 

aplikasi, implementasi terhadap aplikasi dan uji coba terhadap 

aplikasi. 

 

  BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan 

dari keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. 


