
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Batu bata sudah sejak lama digunakan diseluruh Indonesia, terutama 

digunakan sebagai dinding bangunan atau rumah. Hampir seluruh perumahan yang 

ada di Batam rata rata menggunakan batu bata sebagai dinding bangunan atau 

rumah. Semua masyarakat lebih banyak menggunakan batako karena batako ini 

harganya murah dan berkualitas. Bata ringan memiliki ukuran yang lebih besar dari 

ukuran batako dan batu bata, sehingga dapat menghemat waktu dalam pemasangan 

dinding. 

UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) Bangunan Bersama merupakan 

sebuah toko yang menjual batu bata ringan. UMKM ( Usaha Mikro Kecil 

Menengah ) Bangunan Bersama sudah berdiri sejak tahun 2012 dimana UMKM ( 

Usaha Mikro Kecil Menengah ) ini telah beroperasi selama 6 tahun dalam membuat 

batu bata ringan. Untuk mendapatkan hasil pengeringan batu bata ringan dalam 

waktu yang singkat, UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) Bangunan Bersama 

kesulitan dalam menghasilkan batu bata ringan dalam waktu yang cepat, mengingat 

proses pengeringan batu bata ringan masih diproduksi secara tradisional yaitu ( 

Penjemuran dibawah sinar matahari ) dimana dalam pengeringan batu bata ringan, 

memerlukan waktu yang cukup lama yaitu selama 7 hari atau seminggu. Selain itu 

juga terdapat masalah cuaca, apabila cuaca kurang mendukung ( terjadinya hujan ) 

maka proses pengeringan batu bata ringan bisa memakan waktu lebih dari 7 hari 

atau seminggu. 
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Dari permasalahan yang terjadi diatas, penulis mendapatkan permintaan 

dari UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) Bangunan Bersama untuk 

merancang sebuah alat yang sederhana dan mampu mengeringkan batu bata ringan 

secara otomatis dan proses pengeringannya tidak memakan waktu yang cukup 

lama. Namun alat sederhana yang digunakan masih berupa Prototype. 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari proyek ini adalah :  

1. Bagaimana merancang dan membuat prototype alat pengering bata ringan 

dengan menggunakan Arduino. 

2. Bagaimana cara agar prototype alat pengering bata ringan bisa bekerja  

dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan cara tradisional. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari proyek ini adalah : 

1. Pengujian ini hanya menggunakan bata ringan sebagai medianya. 

2. Dalam sekali proses pengeringan hanya 2 bata ringan yang mampu diproses. 

 

1.4. Tujuan Proyek 

Tujuan proyek dari alat ini adalah : 

1. Membuat prototype alat pengering batu bata ringan dengan efisien. 

2. Agar alat prototype dapat menghemat waktu dalam proses pengeringan. 
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1.5. Luaran Proyek 

Luaran proyek dari alat ini adalah Prototype alat Pengering Bata Ringan 

bisa berjalan dengan lancar secara otomatis sehingga tidak memakan waktu yang 

cukup lama pada UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) Bangunan Bersama 

untuk kedepannya. 

 

1.6. Manfaat Proyek 

Manfaat proyek dari alat ini berupa proses pengeringan batu bata ringan 

dengan menggunakan oven akan mendapatkan bata ringan yang begitu kering 

dalam waktu yang cepat. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori dasar yang merupakan 

referensi yang berkaitan dengan penelitian. 

 

BAB III    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dasar komponen alat control secara 

menyeluruh seperti pengertian  prinsip kerja dan sebagainya. 
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BAB IV METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang prototype alat Pengering Bata Ringan. 

Pada laporan penelitian ini meliputi perancangan hardware dan perancangan 

software. 

 

BAB  V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan dari hasil pengamatan dan analisa yang sudah 

diuji. 

 

BAB  VI IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini diuraikan tentang uji coba prototype alat pengering bata 

ringan. 

 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Membuat rangkuman yang sudah didapatkan selama percobaan dan 

memberikan saran perbaikan untuk kedepannya. 
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