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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Di jaman yang semakin maju ini, terlahir banyak solusi yang dapat 

memecahkan permasalahan manusia. Permasalahan yang timbul akibat 

keterbatasan manusia ataupun dari faktor lain, kini sedikit demi sedikit sudah 

dapat diatasi. Salah satu solusi yang dapat memecahkan permasalan manusia 

yaitu dengan menggunakan sistem kendali berbasis komputer. Dengan 

menggunakan sistem kendali berbasis komputer, diharapkan dapat membantu 

dan meringankan pekerjaan manusia serta menjadi solusi untuk setiap 

permasalahan manusia. 

Keadaan  ini semakin mendorong manusia untuk terus melakukan 

berbagai macam percobaan dan memberikan manfaat lebih untuk 

mempermudah manusia dalam menjalakan aktivitasnya. Salah satunya adalah 

Hand Phone (HP). HP bukan barang mewah lagi banyak manusia yang 

menggunakan smartphone. Selain smartphone, sensor dan komponen 

elektronika yang berkembang pesat tersebut adalah pengendali mikro single-

board, sehingga dalam dunia pembelajaran selalu dikaitkan dengan 

kecanggihan dan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang pesat. 

Maraknya teknologi smartphone android saat ini, banyak anak 

muda yang menggemarinya, sehingga dapat di akses melalui semua 

smartphone Android. Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan 

oleh Google. Android merupakan salah satu keluarga Linux sehingga 
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memungkinkan semua orang untuk mengembangkan sistem Android itu 

sendiri. Saat ini, pihak Google telah meluncurkan tool khusus yang dapat 

membantu para pengembang Android. 

Tool tersebut bisa membantu dalam merancang mikrokontroler, 

mikrokontroler merupakan suatu pengendali berukuran mikro, yang dapat 

digunakan bersamaan dengan alat elektronik lainnya. Keunggulan yang 

dimiliki mikrokontroler yaitu sebagai suatu sistem kendali, disamping itu 

terdapat banyak pengendali mikro single board yang tidak berbasis open-

source sehingga sangat sulit untuk membuatnya. Oleh karena itu, dalam 

penelitian pembuatan alat ini penulis menggunakan Motor DC sebagai Kipas 

Angin dan penulis juga menggunakan Arduino yang merupakan pengendali 

mikro single-board yang bersifat open-source dan HP Android sebagai 

remote pengendali dan LCD sebagai display.  

      Mikrokontroler dapat dirancang untuk suatu sistem kendali 

berbasis komputer dan melakukan suatu pekerjaan manusia. Dalam penelitian 

ini  mikrokontroler digunakan sebagai suatu sistem untuk mengukur ruangan, 

maka penulis membuat laporan tugas akhir ini dengan judul “Instrumentasi 

Pengontrol Kipas Angin Berbasis Android”. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul tersebut, maka yang 

menjadi permasalahan di dalam tugas akhir ini adalah :  

1. Bagaimana cara merancang pengontrol kipas angin menggunakan laptop 

dan HP android?  

2. Bagaimana cara menginstrumentasikan pengontrol kipas angin berbasis 

android? 

1.3.  Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini pembahasan akan dibatasi pada hal-hal berikut ini, 

yaitu: 

1. Perancangan pengontrol kipas angin menggunakan laptop dan HP 

Android. 

2. Menginstrumentasikan pengotrol kipas angin berbasis android. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini memanfaatkan jaringan dan teknologi untuk 

mengontrol jarak jauh untuk on atau off kipas angin dengan menggunakan HP 

Android. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari perancangan ini yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan 

untuk diterapkan ke dalam lapangan yang sesungguhnya, sehingga dapat 
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Kipas  Angin  

 
Instrumentasi  

mengukur seberapa besar hasil dan pengetahuan dalam melakukan 

perancangan dan implementasi ini. 

2. Bagi Pembaca atau Kalangan Umum 

Diharapkan perancangan dan implementasi ini sebagai sarana untuk 

mempermudah pengontrolan kipas angin berbasis android yang dapat 

diremote melalui HP android (salah satu smartphone) atau PC. Serta 

Diharapkan juga menjadi bahan referensi baru untuk mengembangkan 

perancangan dan implementasi pengontrol kipas angin berbasis android ke 

pengontrol perangkat yang lain. 

1.6  Mind Map Perancangan dan Instrumentasi Pengontrolan Kipas Angin 

Berbasis  Android  
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