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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan yang pesat di bidang teknologi telah menghasilkan 

berbagai  aplikasi canggih dan cerdas yang merubah kehidupan manusia pada saat 

ini dan mendatang. Begitu juga perkembangan di bidang eletronika, telah 

menghasilkan bermacam-macam alat yang bisa mempermudah pekerjaan 

manusia, salah satunya yaitu Kipas Blower. 

Kipas blower ini banyak di temui di dalam pabrik dan kipas blower di 

dalam pabrik biasanya bekerja dengan kecepatan konstan dan ada beberapa yang 

dapat di atur secara manual sehingga tidak efektif apabila harus mengatur 

kecepatan, mematikan dan menghidupkan kembali secara manual.  

Sistem otomatisasi kipas blower di perlukan untuk menambah efisiensi 

kinerja kipas blower serta menghemat tenaga pengguna, karena tidak perlu lagi 

menyalakan atau mematikan kipas blower secara manual. Sehingga tidak ada yang 

perlu di khawatirkan jika pengguna lupa mematikan kipas blower ketika jam kerja 

sudah selesai.  

Di dalam pabrik terkadang pengguna lupa untuk mematikan kipas blower, 

sehingga terjadi pemborosan listrik. Beberapa peneliti yang ada kaitannya dengan 

tema yaitu : 

”Rancang Bangun System Exhaust fan Otomatis Mengguakan Sensor 

Light Dependent Resistor (LDR)”. Kipas pembuangan udara (Exhaust fan) 

merupakan kipas yang berfungsi untuk menghisap udara di dalam ruangan untuk 

dibuang keluar. Alat ini membantu mengatur sirkulasi udara di dalam ruangan 

baik di rumah, smooking room, maupun rumah makan. Otomatisasi exhaust fan 

diperlukan untuk mengurangi pemborosan dayalistrik yang seringterjadi pada saat 

ruangan sudah bersih dan bebas asap tetapi exhaust fan masih dalam keadaan 

berputar. Beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi asap antara lain 

dengan sensor asap AF 30. Dalam penelitian ini digunakan metode pengaruh 

intensitas ketebalan asap yang menghalangi pencahayaan LED ke LDR. Dengan 

metodeini, biaya yang dibutuhkan akan lebih murah dibandingkan dengan sensor 
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asap AF 30. Dari hasil pengujian didapat hasil bahwa sistem yang dibangun bisa 

mendeteksi asap sedang dan asap tebal, sedangkan asap tipis masih belum bisa 

terdeteksi. Dengan tegangan referensi komparator sebesar 5,4 volt, ketika asap 

tipis melalui sensor LDR tegangan keluaran sensor tetap tidak berubah yaitu 

sebesar 5,8 volt. Ketika asap sedang melalui sensor LDR tegangan keluaran turun 

menjadi 4,6 volt dan asap tebal 4,4 volt. Penurunan ini menyebabkan rangkaian 

komparator bekerja dan menghidupkan exhaust fan. (Lia Kamelia, Yogi Sukma 

wiguna, Neni Utami Adiningsih, (2017). 

“Rancang Bangun Sistem Pengontrol Kecepatan Exhaust Fan 

SecaraOtomatis Pada Dapur Rumah Makan Dengan Metode Fuzzy Logic”. 

Pengontrolan exhaust fan di lakukan dengan mendeteksi kadar asap yang di 

hasilkan oleh proses memsak dan suhu ruangan, sehingga kita dapat mengontrol 

kecepatan exhaust fan secara otomatis. Pengontrolan exhaust fan secara otomatis 

bertujuan untuk mendapatkan kondisi udara yang stabil di dalam dapur sehingga 

akan memperoleh kondisi yang lebih nyaman dan aman bagi kesehatan 

penggunanya. Pengontrolan exhaust fan dilakukan dengan mendeteksi kadar asap 

yang dihasilkan oleh proses memasak dan suhuruangan, sehingga kita dapat 

mengontrol kecepatan exhaust fan secara otomatis. Pengontrolan kecepatan 

exhaust fan dilakukan berdasarkan metode fuzzy logic. Terdiri dari dua parameter 

yang menjadi input dari fuzzy yaitu gas asap hasil proses memasak dan 

suhuruangan. Hasil daripengujian yang telahdilakukan, di dapatkan tingkat 

keberhasilan pembacaan sensor suhusebesar98.5% dan nilai kadar kosentrasi gas 

ditentukan dengan besarnya dinilai rasio Ro(nilai resistansi keadaan normal) dan 

Rs(nilai resistansi keadaan terdeteksi asap). Kecepatan exhaust fan diatur dengan 

memberikan tegangan yang berbeda. (Mahardika Andre Prathama, (2017). 

 “Rancang Bangun Pengatur Kecepatan Kipas Pembuangan Menggunakan 

Sensor Asap AF30 Berbasis Microkontroler ATMEGA 8538’’. Telah dibuat 

rancang bangun pengatur kecepatan kipas pembuangan menggunakan sensor asap 

AF30 berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8535. Rancang bangun ini dapat 

dimanfaatkan untuk membantu mengatur sirkulasi udara di sebuah smoking 

room/smoking area. Sistem yang dibuat terdiri atas rangkaian sensor asap (AF30) 

beserta buffer-nya, sistem minimum mikrokontroler ATmega8535, rangkaian 
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driver transistor dan display berupa LCD. Sistem ini bekerja pada saat sensor 

AF30 mendeteksi asap rokok yang mewakili gas hidrogen dan etanol di udara. 

Untuk dapat diproses oleh mikrokontroler maka tegangan keluarandari sensor 

berupa sinyal analog tersebut harus diubah kedalam bentuk digital menggunakan 

ADC0 Internal ATmega8535. Setelah data berubah dalam bentuk digital 

makaoutput darirangkaian ADC tersebut bisa dihubungkan dengan rangkaian 

mikrokontroler yang berfungsi sebagai bit masukan. Keluaran dari mikrokontroler 

ini berupa pulsa dari setting Pulse Width Modulator (PWM) bawaan dari 

mikrokontroler ATmega8535. Nilai perubahan asap yang diterima sensor dan 

kecepatan putar kipas dapat dilihat pada tampilan LCD. Sistem tersebut telah 

berhasil direalisasikan dan dapat membantu sebagai pengatur sirkulasi udara pada 

sebuah ruangan perokok (smoking room/smoking area). (Abdullah Ellyas (2010). 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, di temukan bahwa kipas blower 

hanya di gunakan untuk mendeteksi asap dan penempatanya pun di dapur dan 

smoking room/smoking area sehingga pemanfaatanya kurang luas. Pada penelitian 

yang akan penulis buat ada beberapa fitur yang di ubah yaitu dengan 

mengaplikasikan kipas blower dengan menggunakan arduino dan dapat 

menyetabilkan udara di dalam ruangan dengan kinerja kipas yang efisien 

menggunakan timer.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini memiliki 

permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut : 

1.  Bagaimana merancang suatu sistem kipas blower secara otomatis? 

2. Bagaimana merancang suatu sistem kipas blower menggunakan arduino 

sebagai alat kendali? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini memiliki 

batasan pada permasalahan sebagai berikut : 

1. Alat ini menggunakan arduino uno sebagai pengendali sistem. 

2. Menggunakan sensor suhu DS18B20 untuk membaca suhu ruangan. 
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1.4.  Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian 

ini bertujuan untuk membuat prototype kipas blower otomatis menggunakan 

sensor suhu DS18B20 berbasis arduino dengan kinerja yang efisien. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Memudahkan dalam mengoperasikan kipas blower dalam pengaturan 

penggunaan kipas blower secara otomatis. 

3. Mencegah terjadinya pemborosan daya. 

 


