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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan  teknologi  yang  pesat  saat  ini   memberikan  manfaat  yang  

positif  bagi kehidupan  orang  banyak. Meningkatnya sarana  dan prasarana  yang di 

butuhkan    masyarakat   menyebabkan   terciptanya    teknologi   yang   canggih.   

Berbagai   jenis   peralatan  yang   telah   di buat  oleh   manusia   untuk  memenuhi   

keinginan  dan kebutuhan  dalam  menjalankan segala  aktivitas,  di mana  peranan 

peralatan elektronika cukup penting dalam perkembangan teknologi.  

Selama ini banyak  kita temui pada  rumah  makan,  mall,  industri   dan 

perkantoran yang menggunakan  kran otomatis, namun  pengontrolan kran tersebut 

hanya bekerja pada kondisi terbuka (ON) dan tertutup (OFF) saja. Sehingga 

pengunaan air masih belum terkontrol dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

itu penulis mencoba mengembangkan alat yang sudah ada di pasaran dengan 

menambahkan suatu sistem yang dapat mengontrol besar kecil air yang keluar dari 

kran sesuai dengan kebutuhan. Selain itu alat ini juga di lengkapi dengan pengunaan 

sabun cair dan pengering tangan otomatis yang dapat bekerja secara bergantian. 

Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk membuat suatu alat yang 

dapat bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan Microcontroller ATMega8535 

sebagai media pemrosesan data, sedangkan sensor GP2D12 (sensor jarak) dan relay di 

gunakan sebagai switch untuk mengaktifkan beban. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas antara lain: 

1. Bagaimana sistem kerja sensor GP2D12 yang di gunakan sebagai 

pendeteksi objek. 

2. Bagaimana actuator mengatur banyaknya air yang keluar berdasarkan 

pendeteksian objek. 

3. Bagaimana sensor GP2D12 memberikan nilai masukan pada 

Microcontroller. 

4. Bagaimana mengatur on dan off motor blower serta sabun. 

5. Bagaimana pengaturan lamanya waktu disaat kran air dalam keadaan 

on menuju off. 

6. Bagaimana merancang dan membuat kran air yang dapat berfungsi 

secara otomatis. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1  Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam pembuatan alat ini yaitu: 

1. Menerapkan Sensor GP2D12 sebagai pendeteksi objek dalam hal ini 

objek berupa tangan. 

2. Mengatur banyaknya air yang keluar dari kran berdasarkan objek yang 

di terima sensor. 

3. Mengambil data sensor GP2D12 untuk inputan ke Microcontroller. 
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4. Menerapkan relay untuk mengatur on dan off motor blower serta motor 

sabun. 

5. Mengatur lama keluar air, sabun dan blower dengan delay waktu yang 

sudah ditentukan oleh Microcontroller sebagai media pemrosesan data. 

6. Mengimpletasikan kran air yang dapat bekerja secara otomatis hanya 

dengan meletakan tangan kita dibawah kran air tanpa di sentuh ataupun 

diputar. 

 

1.3.2  Manfaat 

Manfaat yang di dapat dari pembuatan alat ini yaitu: 

1. Memudahkan dalam pengunaan air, sabun, dan pengering tangan. 

2. Dapat mengefisienkan pengunaan air sebagai salah satu sumber 

kehidupan mahluk hidup di muka bumi ini.  

3. Menghemat pemakaian tisu untuk mengerinkan tangan karena pada alat 

ini sudah di lengkapi dengan pengering tangan yang dapat bekerja 

secara otomatis. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi batasan pada pembahasan ini, 

sebagai berikut: 

1. Pembahasan sensor hanya sebatas pada jenis sensor yang digunakan. 

2. Sensor GP2D12 yang di gunakan tidak dapat membedakan objek yang 

berupa tangan dengan benda asing yang hanya melewati sensor. 
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3. Hanya membahas pengunaan alat yang ideal sesuai dengan kebutuhan  

4. Sensitivitas sensor GP2D12 di sesuaikan dengan kondisi ruangan, hal 

ini berkenaan dengan interferensi cahaya yang dapat memengaruhi 

kinerja sensor. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal pada laporan akhir ini, penulis 

menggunakan beberapa metode penulisan, sebagai berikut: 

1. Study literatur 

Study literatur di lakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

sumber bacaan atau literatur pada pembuatan proyek akhir. 

2. Perancangan bangun alat 

Perancangan bangun alat ini di lakukan dengan cara mencari dan 

merancang rangkaian elektronika pada alat pencuci dan pengering tangan 

otomatis menggunakan IC microcontroller ATMega8535. 

3. Pengujian alat 

Pengujian alat adalah metode yang di lakukan dengan cara menguji di 

laboratorium mengenai rangkaian alat pencuci dan pengering tangan otomatis 

yang sedang di buat untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

            Adapun sistematika penulisan laporan akhir sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang, tujuan dan 

manfaat, perumusan masalah,  metodelogi dan sistematika 

penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas mengenai teori–teori dasar yang 

mendukung dalam perancangan bangun alat. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan blok diagram, prosedur dan 

perancangan pembuatan alat, serta realisasi alat yang di buat 

beserta komponen–komponen yang di gunakan. 

BAB IV  PENGUJIAN DAN ANALISA 

Bab ini menjelaskan tentang cara kerja rangkaian alat pencuci dan 

pengering tangan otomatis berbasis microcontroller ATMega8535, 

hasil pengukuran dan analisa rangkaian. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup tentang kesimpulan dan saran yang 

memungkinkan adanya pengembangan dalam pembuatan alat untuk 

masa yang akan datang. 
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1.7 Kontribusi alat 

           Di harapkan alat ini dapat di realisasikan sesuai dengan kebutuhan pasar baik 

untuk rumah tangga, tempat wudlu di masjid, perkantoran maupun industri. 
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