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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kendaraan bermotor adalah salah satu kebutuhan yang penting untuk 

masyarakat. Sepeda motor menjadi kendaraan yang banyak diminati oleh pemuda 

dan pemudi mulai dari remaja hingga dewasa. Penggunaan sepeda motor pada 

saat ini banyak dijadikan sebagai pilihan utama, apalagi tempat tujuan tidak jauh 

dan jika terjadi kemacetan sepeda motor dapat menempuhnya dengan mudah 

(Zaputra, 2016).  

Namun sepeda motor memiliki daya tahan dalam beroperasi atau tidak 

dapat digunakan secara terus menerus. Oleh karena itu, perlu perawatan mesin 

sangat diperlukan agar tidak mengalami penurunan performa dan kondisi tetap 

stabil. Setiap komponen yang ada pada sepeda motor memiliki daya tahan yang 

berbeda tergantung dari bahan komponen tersebut. Contohnya seperti ban dalam, 

daya tahan ban dalam menyesuaikan masa pemakaian ban luar. Sehingga 

semakin tipis ban luar maka semakin mudahnya terjadi kebocoran pada ban 

dalam, baik terkena paku ataupun benda lainnya (Ashari, Mufarida, & Efan, 

2016). 

Ketika terjadi kebocoran ban dalam sepeda motor, tidak semua pengendara 

langsung menggantikannya dengan ban yang baru. Alasannya adalah karena ban 

dalam motor masih layak untuk digunakan. Selain itu, jika dilihat dari segi 

ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan pengendara untuk penambal ban lebih 

murah jika dibandingkan dengan harga membeli ban dalam baru sehingga para 

pengendara memilih untuk penambalan ban dalam sepeda motor di bengkel-

bengkel terdekat. 

Akan tetapi pada saat ini bengkel tambal ban yang ada di pinggir jalan, 

masih menggunakan alat tambal ban manual. Yaitu untuk prosesnya dilakukan 

menggunakan pemanas konvensional yang dipanaskan menggunakan api yang 

dihasikan oleh pembakaran yang diberi bensin atau bahan bakar lainnya, dan 
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untuk tingkat panas dan tekanan yang dihasilkan alat tambal ban tidak stabil. 

Selain itu, waktu yang dibutuhkan dalam proses penambalan relatif lebih lama dan 

untuk prosesnya pun masih sering dipantau agar ban tidak meleleh jika 

panasnya berlebihan. Hal ini menyebabkan karet ban yang telah diberi lem tidak 

dapat menyatu dengan kuat, sehingga tambalan akan mudah lepas dan akibatnya 

ban akan bocor kembali. Oleh karena itu penambalan secara manual ini masih 

dinilai kurang efektif dan masih terasa meyulitkan bagi para penambal ban. 

Berdasarkan permasalahan penulis mengangkat penelitian yang berjudul 

“Analisa Rancang Bangun Alat Penambal Ban Otomatis Dengan Notifikasi 

Menggunakan Android”. Alat tersebut nantinya akan dilengkapi dengan sensor 

pendeteksi suhu dan apabila sudah mencapai suhu yang sudah ditentukan 

sehingga elemen pemanas untuk melekatkan ban tersebut akan mati dengan 

sendirinya dan apabila suhu melebihi batas maka data dari sensor pendeteksi suhu 

tersebut akan dikirimkan ke android melalui NodeMCU ESP8266 menggunakan 

jaringan internet, sehingga hal ini akan memudahkan untuk penambalan ban 

sepeda motor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah laporan ini, maka dapat sebuah 

rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem penambal ban secara otomatis berbasis 

internet of things (IoT)? 

2. Bagaiman cara membuat sistem alat penambal ban secara otomatis 

berbasis internet of things (IoT)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Alat tambal ban ini hanya untuk kendaraan roda dua yang menggunakan 

ban dalam. 

1. Perancangan alat dengan sistem internet of things (IoT) penambal ban 

secara otomatis menggunakan internet of things (IoT) ini hanya 

sebatas prototype sebagai pembelajaran. 
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2. Elemen pemanas yang digunakan yaitu elemen pemanas seperti 

setrika dengan daya 380 watt. 

3. Menggunakan NodeMCU ESP8266 untuk menghubungkan ke Blynk. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Berdasarkan masalah yang telah didefinisikan, maka tujuan dari 

pembuatan alat dalam penelitian ini adalah: 

a. Tujuan 

1. Merancang sistem penambal ban secara otomatis berbasis internet of 

things (IoT). 

2. Membuat sistem alat penambal ban secara otomatis berbasis internet 

of things (IoT). 

b. Manfaat 

1. Memberikan kualitas tambal ban yang lebih baik dan mengurangi 

terjadinya kebocoran lagi. 

2. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi masyarakat saat melakukan 

tambal ban. 

3. Sebagai referensi dalam peneliti selanjutnya sebagai pengembangan 

tambal ban otomatis yang lebih baik dan efisien. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Merancangan alat tambal ban otomatis dengan notifikasi android. 

2. Membuat alat berdasarkan perancangan. 

3. Membuat program notifikasi di android. 

4. Melakukan pengujian alat tambal ban otomatis pada ban kendaraan 

roda dua. 

5. Pengambilan data pengujian. 

6. Analisa data pengujian. 

7. Kesimpulan. 
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