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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja dan sekolah tidak bisa 

dijamin kebersihan atau steril dari kuman, virus dan bakteri jahat. Karna dizaman 

modern ini banyak perilaku manusia yang menyebabkan tercemarnya udara, baik 

itu polusi yang disebabkan oleh kendaraan, pencemaran air dan kerbersihan 

lingkungan yang terjaga. Hal itu menyebabkan timbul virus, bakteri jahat dan 

pencemaran udara lingkungan. Ini akan berdampak buruk bagi manusia itu sendiri 

dan akan menjadi masalah baru yang akan timbul. 

Masalah yang akan timbul adalah timbulnya wabah penyakit yang bisa 

kapan saja menyerang manusia. Penyakit ini beragam jenis dan dampaknya bagi 

manusia. Ada penyakit yang bisa menular dan ada penyakit yang tidak menular. 

Penyakit yang bisa ditularkan sangat beragam bermacam-macam dampaknya bagi 

tubuh manusia dan ada diantara penyakit menular tersebut penyakit yang bisa 

mengakibat kematian bagi penderitanya. Penyakit bisa menular dari berbagai 

perantara baik itu langsung maupun tidak langsung. Penular secara langsung bisa 

terjadi saat penderitaan bersentuhan dengan orang lain. Selain dengan cara 

bersentuhan langsung, penyakit bisa juga ditularkan melalui benda atau peralatan 

rumah tangga, peralatan medis, dan peralatan yang terdapat pada fasilitas umum. 

Dengan itu perlu di lakukan pencegahan untuk menghindari resiko manusia 

tertular virus yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ada banyak langkah 

pencegahan yang bisa di lakukan oleh manusia antara lain dengan menggunakan 

sanitizer sebagai pembersih tangan dari bakteri dan kuman yang menempel di 

kendaraan atau fasilitas umum. Penggunaan masker juga dipakai untuk 

menghindari dari paparan debu, virus, mikroorganisme yang terbang terbawa oleh 

kelembaban udara. Namun pencegahan tersebut masih belum efektif jika aktifitas 

manusia lebih banyak di lakukan di dalam ruangan yang tertutup. Ruangan yang 
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tertutup menyebabkan pergantian udara tidak begitu baik, sehingga bakteri, virus 

dan microorganisme yang terdapat pada udara tersebut masih banyak berkumpul 

dalam ruangan tersebut. Karena itu di butuhkan alat untuk membersihkan atau 

mesterilisasikan udara di dalam suatu ruangan untuk menghindari penularan 

wabah penyakit dari Udara. 

Alat seterilisaisi yang penulis buat memanfaatkan sinar ultaraviolet yang di 

hasilkan oleh Lampu UV-C. Penulis memanfaatkan Lampu UV-C germicidal 

sebagai alat untuk mensterilisasi suatu bilik dari virus yang terdapat pada udara 

yang ada di ruangan tertentu. Lampu UV-C germicidal atau ultraviolet C dapat 

menghancurkan bakteri dan virus mikroskopik tanpa merusak kulit dan mata 

manusia. UV-C di nilai sangat baik menghancurkan bahan genetic pertikel virus. 

Para ilmuan menemukan bahwa mereka dapat memanfaatkan UV-C untuk 

membunuh mikroorganisme. Namun lampu UV-C tidak akan bekerja dengan baik 

jika sistem dan desain alat yang di buat tidak di perhitungkan terlebih dahulu. 

Selain desain alat, alat ini jua harus aman bagi pengguna, karena pengguna alat ini 

masyarakat umum yang masih belum familiar dengan sistem kerja dan cara 

mengatasi jika ada terjadi hal–hal yang berbahaya bagi pengguna. Karna itu di 

butuhankan sistem peroteksi dan kontrol untuk mematikan alat dari jarak jauh 

atau di luar ruangan alat sterilisasi. Banyak sistem kotrol yang di bisa di gunakan 

untuk memudahkan manusia utuk mematikan atau menghidupkan suatu alat.   

Sistem kontol ini juga sudah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari baik dari peralatan rumah tangga sampai peralatan industri. Sistem kontrol 

yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah sistem kontrol berbasis perangkat 

pintar. Sistem kontrol ini memanfaatkan NodeMCU sebagai penerima perintah 

yang di sampaikan dari ponsel pintar seterusnya di peroses oleh NodeMCU 

sebagai microcontroller.Ini salah satu cara untuk menghindari bahaya yang di 

timbulkan oleh sinar Ultraviolet yang di hasilkan oleh lampu UV-C. 

Mikrokontroler terdiri dari berbagai macam modul, sehingga dapat menjadi 

suatu produk yang digunakan untuk mengontrol alat rumah tangga. Dalam 

membuat sebuah interface yang memudahkan manusia dalam mengontrol alat 

rumah tangga, diperlukan adanya kombinasi antara mikrokontroler dengan 
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komputer sebagai interface untuk mengontrolnya. Karena dengan adanya 

komputer dapat memunculkan feedback yang lebih mudah dimengerti oleh 

manusia. Microcotroler yang di gunakan adalah Nodemcu yang di nilai lebih 

mudah di aplikasikan pada alat yang dimensinya tergolong kecil dan hemat 

kosumsi Listrik.  

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka dirancang sebuah judul  

Rancangan Bangun dan Analisa Kontrol Jarak Jauh Sistem Sterilisasi Bilik 

disinfektan Menggunakan Lampu UV-C, diperlukan adanya teknologi sistem 

kontrol jarak jauh dengan media kabel sebagai penghubungnya yang 

memungkinkan proses dapat dilakukan dengan cepat agar dapat menghematkan 

waktu, dan tentunya adanya interferensi dan peralatan-peralatan disekitar 

peralatan sistem kontrol tersebut. 

  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat suatu 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana cara  merancang sebuah alat pengontrol jarak jauh menggunakan 

Sensor ultrasonic dan aplikasi Blynk. 

2. Bagaimana merancang program lamanya hidup lampu UV-C saat 

melakukan sterilisasi. 

3. Bagaimana merancang hadware bilik sterilisasi kontrol jarak jauh 

menggunakan smartphone atau aplikasi blynk. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan materi, perlu dilakukan batasan masalah agar 

pembahas menjadi terarah dan sesuai yang diharapkan batasan masalah dari 

Rancangan Bangun dan Analisa Kontrol Jarak Jauh Sistem Sterilisasi Bilik 

Menggunakan Lampu UV-C adalah: 

1. Membuat alat sterilisasi udara pada bilik untuk mencegah penyebaran 

penyakit pada pengguna bilik tersebut. 
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2. Sistem alat ini tidak bisa mengethui nilai sterilisasi dan hanya dapat 

mensterilisasikan saja. 

3. Menggukan aplikasi Blynk dan perangkat pintar sebagai alat pengontrol 

bilik sterilisasi. 

4. Jenis lampu ultra violet yang digunakan adalah lampu philips UV-C  14 

watt. 

 

1.4  Tujuan Dan Manfaat 

 Tujuan dan manfaat peneliti membuat alat ini adalah untuk 

mensterilisasikan manusia dari virus atau kuman, dan membersihkan bilik dari 

bakteri yang tidak baik bagi pekerja atau orang yang berada di suatu bilik dan 

ditempat lainnya. Bilik dilengkapi dengan 1 fan 12 v DC, yang bertujuan sebagai 

alat bantu untuk membersihkan bilik dari debu atau bakteri yang terdapat pada 

udara bilik sterilisasi. 

  

1.5    Metode Penyelesaian Masalah 

1. Mengumpulkan data-data referensi yang berhubungan tentang judul skripsi. 

2. Merancang desain alat dengan mengunakan software komputer. 

3. Pembuatan alat sesuai dengan perancangan. 

4. Pengujian alat. 

5. Pengambilan data dari hasil pegujian. 

6. Kesimpulan. 
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