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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakaian merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. 

Manusia membutuhkan pakaian untuk menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan 

pokok sandang. Selain sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, fungsi pakaian 

telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman, maka dari itu untuk 

mengatasi permasalahan ketika musim hujan di saat pakaian di cuci agar pakaian bisa 

kering maka harus ada pengering pakaian otomatis.  

 Era globalisasi saat ini menuntut manusia agar lebih berkembang dalam 

situasi apapun. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini semakin maju 

untuk menghasilkan suatu inovasi baru yang memudahkan manusia untuk melakukan 

pekerjaan rumah tangga. Dalam pekerjaan rumah tangga biasanya yang banyak 

dikerjakaan yaitu menyuci pakaian apalagi menyuci pakaian dibutuhkan proses 

pengeringan menggunakan sinar matahari, untuk menjemur pakaian masih ada 

kendala ketika musim hujan. Ketika musim hujan untuk proses pengeringan pakaian 

yang sedang dijemur akan lambat tidak bisa kering selama satu hari untuk mengatasi 

semua itu maka harus ada alat untuk pengering pakaian secara otomatis (Adnan 

Feriska,2017). 

Penelitian yang terkait dengan pengering pakaian otomatis yang berjudul 

“Mesin Pengering Pakaian Sistem Tertutup Dengan Menggunakan Daya 1122 Watt”. 

Mesin pengering ini bekerja dengan siklus kompresi uap energi untuk menggerakan 

kompresor dari mesin. Mesin ini menggunakan dua kipas yang satu menggunakan 

kipas dengan daya listrik 50 Watt, yang ke dua menggunakan daya listrik 60 Watt 

untuk kondensor ini komponen utama mesin siklus kompresi uap menggunakan 

Kompresor, Kondensor, Pipa Kaliper, Evaporator dan Filter ( Ardi Prabowo,2017). 

 Penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengering pakaian otomatis yang 

berjudul “ Inovasi mesin pengering pakaian yang praktis, aman dan ramah 

lingkungan”. Mesin pengering pakaian ini menggunakan sumber daya energi listrik 
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untuk menggerakan kompresor rotari dan kipas. Mesin ini bekerja menggunakan 

siklus kompresi uap dengan menggunakan komponene Kompresor, Kondensor, Pipa 

Kapiler, Evaporator dan kipas angin sebanyak 2 yang masing-masing kipas ini 

menggunakan 1 PK dengan daya 54 Watt ( PK Purwadi, Wibowo Kusbandono,2016).  

Dari pengamatan jurnal di atas perbedaan rancang bangun pengering pakaian 

otomatis yang di buat menggunakan sensor Load Cell. Sensor Load Cell untuk 

membaca massa pakaian yang masih basah dan pakaian yang sudah kering. Kipas 

angin dan elemen pemanas sebagai alat pengering, sensor LM35 untuk membaca 

suhu didalam ruangan dan push button seabagai inputan untuk penginputan jenis 

pakaian yang dipilih dan LED sebagai indikator ketika pengering nyala dan mati. 

Buzzer sebagai indikator ketika pengering mati. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan yaitu: 

1. Bagaimana cara membuat prototype pengering pakaian otomatis menggunakan 

sensor Load Cell? 

2. Bagaimana cara kerja sistem pengering pakaian otomatis berbasis arduino? 

3. Bagaimana tingkat akurasi alat untuk mengetahui pakaian sudah kering atau masih 

basah? 

4. Berapa lama waktu yang digunakan dalam pengeringan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah untuk rancang bangun tersebut : 

1. Penelitian ini hanya sebatas mengeringkan pakaian yang masih basah. 

2. Waktu Pengeringan menggunakan 1 pakaian. 

3. Pakaian jenis kaos pendek, kemeja pendek, celana jeans pendek. 

4. Pengukuran berat basah dan kering pada pakaian menggunakan sensor Load Cell. 

5. Kapasitas pakaian yang dikeringkan jenis kaos katun kondisi basah 3 kaos 209,05 

gram, 1 kemeja katun 245,15 gram, 1 celana pendek jeans 623,26 gram. 

6. Daya yang digunakan 208 Watt 1,05 Ampere.  
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1.4 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah tujuan dan penelitian yang sudah 

dipaparkan, maka tujuan pembuatan alat rancang bangun pengering pakaian otomatis 

menggunakan sensor load cell berbasis arduino tersebut di gunakan untuk 

pengeringan pakaian ketika musim hujan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Memberi wawasan baru mengenai prototype yang sudah terbuat tersebut. 

2. Terciptanya alat pengering pakaian otomatis ini untuk mempermudah dalam 

pekerjaan rumah tangga.  

3. Alat pengering pakaian ini dapat digunakan pada musim hujan disaat tidak ada 

sinar matahari.  


