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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang. 

Gedung-gedung pusat perkantoran, bandar udara, pusat-pusat perbelanjaan 

atau mall merupakan bangunan yang di dalamnya terdapat ruangan khusus 

merokok (smoking area), akan tetapi dewasa ini masih banyak keluhan dari 

perokok (Pengguna ruangan) tentang kondisi ruangan tersebut yang dirasa masih 

kurang diperhatikan sirkulasi udaranya, dimana semakin banyak pengguna rokok 

di ruangan tersebut, otomatis semakin tinggi juga ketebalan asap rokoknya 

sehingga berdampak pada kenyamanan perokok akan kenikmatan dalam merokok. 

Walaupun sudah terdapat ventilasi udara tetapi ventilasi udara tersebut masih 

tidak berfungsi dengan baik hal ini di karenakan kurang baiknya sistem sirkulasi 

udaranya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk 

menciptakan suatu alat yang dapat dipergunakan sebagai wujud kepedulian untuk 

mengatasi permasalahan yang ada yaitu diharapkan dapat lebih mengsirkulasikan 

tingkat polusi udara pada suatu ruangan (smoking area) yang disebabkan oleh 

banyaknya asap rokok sehingga dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan 

kepada perokok, dalam hal ini berkenaan dengan adanya suatu system otomatis 

pengendali sirkulasi udara pada ruangan tersebut. 

 Sesuai dengan latar belakang di atas penulis bermaksud mengangkat judul 

skripsi yaitu “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT PENGONTROL 
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KETEBALAN ASAP ROKOK PADA SUATU RUANGAN (SMOKING 

AREA) DENGAN MEMANFAATKAN SENSOR AF30 BERBASIS 

ATMEGA8535” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan 

masalah yang akan dibahas pada laporan ini, diantaranya: 

1. Penggunaan sensor AF30 untuk mendeteksi asap rokok. 

2. Pembacaan dan pemrosesan data sensor AF30 menggunakan mikrokontroler 

ATMega8535. 

3. Pengontrolan sirkulasi udara ruangan (smoking area). 

4. Penentuan klasifikasi batas atau kadar asap rokok terhadap kenyamanan udara. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan aplikasi mikrokontroler 

AVR ATMEGA 8535 kesuatu aplikasi nyata yang dimana dapat digunakan untuk 

pengontrolan sirkulasi udara pada ruangan dan mengukur atau mendeteksi kadar 

ketebalan asap rokok dengan menggunakan sensor AF30. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini meliputi: 

1. Menggunakan sensor AF30, untuk mendeteksi asap rokok (CO, H2 & 

Ethanol). 
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2. Aplikasi penggunaan alat hanya pada ruangan tertutup (smoking area). 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Skripsi ini bersifat aplikatif, yakni merencanakan dan membuat alat agar 

dapat bekerja sesuai dengan perencanaan. Untuk mewujudkan pembuatan 

peralatan ini, maka dilalui tahap – tahap sebagai berikut: 

1.5.1. Study Literatur 

− Study tentang konsep dasar dari mikrokontroler ATMEGA8535. 

− Study tentang cara kerja ADC. 

− Study tentang catu daya teregulasi. 

− Study tentang sensor AF30. 

− Study tentang komponen pendukung sistem yang lain serta 

pengumpulan data – data mengenai karakteristik komponen yang 

akan digunakan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar 

perencanaan dan pembuatan alat. 

1.5.2. Perencanaan Dan Pembuatan Alat. 

Dari permasalahan yang sudah dirumuskan, maka 

dirancang sistem yang akan dibuat mulai dari logika dasar system, 

pemilihan komponen yang akan digunakan serta perencanaan 

perangkat lunak. 
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1.5.3. Pengujian Dan Analisa. 

Setelah semua sistem selesai dibuat, diadakan pengujian 

dan analisa untuk diambil suatu hasil apakah sistem sudah berjalan 

sesuai dengan perancangan. 

1.5.4. Penyusunan Laporan. 

Penyusunan laporan skripsi dibuat sesuai dengan 

sistematika pembahasan yang telah ditetapkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan. 

Kerangka penjelasan untuk penyusunan skripsi Pengontrol ketebalan asap 

rokok pada suatu ruangan (smoking area) dengan memanfaatkan sensor AF30 

berbasis ATMEGA8535 meliputi beberapa pokok pembahasan yang terbagi 

dalam beberapa bab, sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan, Batasan Masalah, Metodologi Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang mendukung             

dalam perencanaan sistem yang dibuat. Selain itu digunakan untuk 

memberikan bahan penunjang mengenai  sistem yang dirancang. 

 

ACHMAD BUDI SUSILO, PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT PENGONTROL KETEBALAN ASAP ROKOK PADA SUATU RUANGAN (SMOKING AREA) DENGAN 
MEMANFAATKAN SENSOR AF30 BERBASIS ATMEGA8535, 2010 
UIB Repository©2013 



 5 

 

BAB III : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini membahas tentang perancangan dan pembuatan 

perangkat keras yang membentuk sistem serta perangkat lunak 

yang digunakan untuk mengkonfigurasi ATMEGA8535.  

BAB IV :    PERCOBAAN DAN PENGUJIAN ALAT 

Pada bab ini membahas tentang pengujian alat, pengamatan, 

pengukuran dan analisa dari sistem yang dibuat. 

BAB V :   PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang diambil dari 

perancangan dan pembuatan sistem serta saran-saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 
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