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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Di zaman yang semakin modern ini setiap orang pada umumnya 

menginginkan sesuatu yang serba praktis dan efisien tanpa harus memakan waktu 

yang lama. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat kebutuhan akan 

teknologi semakin bertambah. Manusia cenderung menggunakan teknologi untuk 

menunjang kinerja dan kebutuhan. Dengan menggunakan teknologi pula 

seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan baik. Telah diketahui 

umum bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berada di dua musim, yaitu 

Kemarau dan Hujan. Keperluan memakai pakaian bersih dan rapi sudah menjadi 

kebutuhan harian hampir semua orang. Pakaian rapi dan bersih dihasilkan dari 

proses mencuci dan dikeringkan. Meski pada saat ini sudah hadir mesin cuci 

dengan luaran pakaian sudah (relatip) kering, namun selain berbiaya banyak juga 

belum semua orang menggunakan. Selain itu cuaca yang tidak menentu sering 

kali membuat seseorang kesulitan dalam menjemur pakaian. Untuk itu diciptakan 

sebuah alat yang dapat mengamankan jemuran dari cuaca yang tidak menentu. 

Secara operasional untuk mengeringkan pakaian yang dijemur orang harus 

siaga agar pakaian yang di jemur tidak basah terkena hujan. Itupun jika ada orang 

di rumah, jika tidak ada dirumah maka otomatis pakaian yang dijemur akan 

basah. Bagi orang-orang yang mempunyai kesibukan diluar rumah, setiap hari 

terkadang untuk mencuci pakaian harus ke laundry. Menunggu jemuran sampai 

kering bisa membuat konsentrasi orang yang sedang bekerja akan terganggu 

apalagi pada musim penghujan dan terkadang membuat orang malas dalam 

bekerja ataupun mencuci pakaiannya sendiri. Dengan melihat kondisi ini penulis 

mencoba membantu agar proses penjemuran pakaian bisa dilakukan tanpa 

memikirkan hujan turun di siang maupun malam hari yang mana bisa di kerjakan 

dengan suatu alat. 
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1.2.  Tujuan 

Adapun tujuan dibuat alat ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sebuah sistem pengaman jemuran otomatis. 

2. Memanfaatkan sensor cahaya, sensor hujan, dan sensor DHT11. 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam 

perumusan masalah ini dapat di jelaskan tentang hal berikut ini : 

1. Bagaimana cara membantu pekerjaan bagi orang-orang yang sibuk 

dalam meneduhkan pakaian yang di tinggal pada saat di jemur. 

2. Bagaimana proses peneduhan jemuran yang dilakukan secara manual 

selama ini bisa di lakukan oleh sebuah alat dengan otomatis. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut

 : 

1. Tidak membahas kontruksi jemuran 

2. Alat hanya mengirimkan data yang berisi kondisi keluar dan masuk, 

hujan atau tidak, panas atau mendung. 

3. Indikator DHT11 hanya sebagai monitoring. 

4. NodeMCU ESP8266 V.3 sebagai mikrokontroler. 

5. Sensor Hujan sebagai sensor deteksi air hujan . 

6. Sensor Cahaya (LDR) sebagai sensor deteksi cahaya matahari. 

7. Sensor DHT11 sebagai sensor deteksi kelembaban dan suhu jemuran. 

8. Teknologi internet sebagai infrastruktur komunikasi antara ESP8266 

V.3 dengan Blynk. 

9. Handphone sebagai client pada Blynk. 

10. Auth Token sebagai keamanan pada alat tersebut. 

 

 


