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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk pada negara yang 

beriklim tropis. Negara yang memiliki iklim tropis berarti negara yang hanya 

memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Meskipun terbagi 

dua musim, hujan juga kerap terjadi pada saat musim kemarau meskipun 

intensitasnya tidak terlalu besar.(Kususma 2016) 

 

Gambar 1. 1 Curah Hujan 

(Sumber: BMKG, 2019) 

 Berdasarkan Gambar 1.1 diatas menunjukkan curah hujan bulan maret 2020 

cenderung tinggi terutama pada pulau jawa, terlihat banyaknya warna hijau di pulau 

jawa. Pada musim hujan, terjadi akan banyak fenomena yang akan terjadi, 

fenomena tersebut bisa berupa banjir, banyak lumpur dijalan, serta genangan air 

dimana-mana. Hal tersebut dapat mengganggu masyarakat dalam beraktivitas 

diluar rumah, khususnya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas dengan 

memakai sepatu, terutama bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Masalah 
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ini terjadi karena sepatu yang digunakan akan menjadi basah dan kotor karena efek 

dari hujan.(Setiawan 2019) 

Jika sepatu sudah basah dan kotor, maka perlu dibersihkan dan dikeringkan 

agar dapat digunakan kembali. Namun ketika sedang musim hujan, akan sangat 

sulit untuk mengeringkan sepatu karena tidak adanya panas dari matahari. Dengan 

sulitnya mendapatkan panas, maka sepatu tidak dapat digunakan kembali untuk 

keesokan harinya. Jika dipaksakan menggunkan sepatu dalam keadaan basah, maka 

akan timbul masalah kembali yaitu sepatu akan mengeluarkan  bau yang tidak 

sedap. Bau tidak sedap ini terjadi karena keadaan sepatu yang basah tercampur 

dengan keringat pada kaki serta proses pengeringan yang tidak baik. Alasan 

tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya untuk mencuci sepatu rutin agar 

mengurangi masalah bau yang tidak sedap dan kotor pada sepatu. Gaya hidup yang 

cepat dan praktis menjadi salah satu ciri khas gaya hidup manusia modern saat ini 

(Sianto 2018). Cara tradisional yang biasa dilakukan dalam mencuci sepatu mulai 

ditinggalkan, banyak orang untuk menggunakan jasa laundry.  

Beberapa penelitian telah membahas tentang bagaimana proses pembuatan 

alat pengering sepatu. Menurut (Tumanggor 2016), dikarenakan ketersediaan 

energi surya yang tidak dapat diprediksi terlebih pada saat musim hujan oleh karena 

itu diperlukan inovasi produk pengering sepatu yang mampu mengeringkan sepatu 

dalam skala besar yang aman, ramah lingkungan, dan praktis tanpa memperlukan 

energi matahari. Setelah prototype pengering sepatu dibuat maka yang harus 

dilakukan adalah evaluasi terhadap prototype tersebut dengan membuat batasan 

akan tingkat kebasahan sepatu terlebih dahulu. Terdapat tiga tingkat kebasahan 

sepatu yaitu lembab, cukup basah, dan basah. Dari tiga tingkat basah, ditemukan 

bahwa prototipe yang dibangun telah mampu mengeringkan tingkat basah basah 

dan cukup basah, tetapi tingkat basah basah tidak bekerja secara optimal (Setiawan 

2019). Sekarang ini mesin pengering sepatu yang ramah lingkungan, aman, praktis, 

dan dapat dipergunakan kapan saja dianggap sangat penting bagi masyarakat, oleh 

karena itu mesin pengering yang dibuat merupakan mesin pengering yang 

menggunakan siklus kompresi uap sistem terbuka yang memanfaatkan udara buang 

untuk mengeringkan sepatu, alat ini menggunakan beberapa komponen utama yaitu 

kompresor, kondensor, dan evaporator (Kususma 2016). Perancangan dan 
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pembuatan alat pengering sepatu dengan kompor sebagai sumber panas dengan 

arduino sebagai kendali mendapatkan input berupa tombol dan sensor kelembaban, 

serta output yang berupa sinar ultraviolet dan kompor (Rizkianto 2019). 

GM Shoes Wash adalah salah satu usaha local brand yang bergerak dalam 

bidang jasa laundry khusus sepatu di kota Kudus yang didirikan oleh Roy Gerry 

Afriandi pada akhir tahun 2018. GM Shoes Wash banyak mendapatkan pesananan 

dalam mencuci sepatu pada musim hujan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 

jumlah laundry sepatu pada GM Shoes Wash dibawah ini: 

Gambar 1. 2 Jumlah Laundry Sepatu 

Sumber: Data Jumlah Laundry Sepatu GM Shoes Wash 

 Meningkatnya jumlah laundry sepatu di akhir bulan ini, mengakibatkan 

pemilik jasa keteteran dalam melayani  konsumen, dikarenakan alat yang digunakan 

untuk mengeringkan sepatu masih tradisional. Alat yang digunakan sebelumnya 

hanya  kipas angin yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikan 

satu pasang sepatu.  

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka perancangan alat 

pengering sepatu sangat dibutuhkan, dimana alat ini ditujukan untuk mempercepat 

proses pengeringan sepatu serta dapat menghilangkan bau yang tidak sedap akibat 

basahnya sepatu. Alat pengering sepatu ini menggunakan energi listrik sebagai 

sumber tenaga untuk mengeringkan sepatu. Kelebihan dari alat pengering sepatu 

dengan listrik adalah mudahnya dalam pengoprasian, tidak tergantung terhadap 
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cuaca, dapat digunakan pagi, siang ataupun malam, serta alat ini merupakan alat 

yang ramah lingkungan. 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Masalah yang timbul dari penelitiann ini adalah  

1. Bagaimana cara merancang dan membuat alat pengering sepatu? 

2. Bagaimana cara mengetahui waktu dan suhu yang didapatkan ketika 

mengeringkan sepatu? 

3. Bagaimana cara mengetahui sepatu sudah kering atau belum? 

4. Bagaimana cara pengujian alat pengering sepatu? 

1.3.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari penelitian ini  

1. Microcontroller yang digunakan hanya arduino uno. 

2. Identifikasi sepatu kering menggunakan sensor load cell dengan berat 

sebagai parameternya. 

3. Jenis sepatu yang digunakan berbahan dasar kulit, mesh, dan sintetis 

4. Pengendalian yang digunakan merupakan pengendali suhu 

1.4.  Tujuan 

1. Dapat merancang dan membuat alat pengering sepatu dengan sensor suhu 

sebagai pengendali. 

2. Mendapatkan waktu dan suhu yang sesuai saat dibutuhkan untuk 

mengeringkan sepatu. 

3. Dapat mengetahui sepatu sudah kering dengan menggunakan set point berat 

sebagai parameter. 

4. Dapat mengetahui bagaimana cara dalam pengujian alat pengering sepatu. 

1.5 Manfaat 
Manfaat yang diharapkan peneliti meliputi: 

1. Memberikan pengetahuan tentang sistem pengeringan sepatu dengan 

menggukanan pengendali suhu. 

2. Mempermudah pengeringan sepatu didalam berbagai macam kondisi cuaca. 

3. Menambahkan kepustakaan dalam teknologi khususnya tentang 

pengeringan secara otomatis menggunakan sensor suhu. 


