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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi, kebutuhan para konsumen 

seperti dalam dunia industri, pendidikan dan masih banyak lagi kebutuhan akan 

alat ukur juga semakin meningkat. Terutama kebutuhan akan alat ukur dengan 

ketelitian dan kemudahan di dalam pemakaiannya untuk mengukur.  

Alat yang dimaksud dalam hal ini adalah alat ukur untuk mengukur jumlah 

putaran pada poros benda yang berputar atau sering disebut tachometer. 

Kebanyakan pengukuran pada instrumen ini masih menggunakan jarum penunjuk 

(sistem analog) sebagai penunjuk nilai atau besaran dari jumlah putaran poros dari 

suatu benda yang berputar, sehingga hasil yang diperoleh tingkat ketelitian serta 

ketepatannya masih rendah, selain itu model yang ditawarkan di pasaran 

bentuknya besar sehingga kurang fleksibel untuk dibawa-bawa dan dari 

bentuknya yang besar sudah dapat dipastikan harga yang ditawarkan di pasaran 

sangat mahal.  

Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin modern maka dirancang 

suatu alat ukur untuk mengukur jumlah putaran dengan hasil yang ditampilkan 

dalam bentuk angka (sistem digital) sehingga hasil yang diperoleh akan lebih teliti 

dan tepat dalam pembacaannya serta memiliki keunggulan jangkauan jarak dan 

tingkat keakurasian yang tinggi. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis menetapkan batasan-batasan permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Memantau putaran motor kipas. 

2. Menggunakan sensor IR 
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3. Menampilkan informasi kecepatan putaran motor pada LCD dalam bentuk 

RPM  

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui jumlah putaran motor per menit. 

2. Mengimplementasikan tachometer untuk pengukuran jumlah putaran 

motor. 

3. Menampilkan Informasi jumlah putaran motor di LCD. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Membantu dalam menentukan jumlah putaran motor tiap menit. 

2. Mengetahui cara implementasi tachometer pada putaran motor. 

3. Mengetahui jumlah putaran motor fasa tiap menitnya. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah yang dilakukan oleh peneliti dalam 

menyelesaikan masalah pengukuran jumlah putaran motor secara praktis 

menggunakan tachometer, dengan menggunakan metode studi literatur di mana 

penulis banyak mengambil referensi dari berbagai macam jurnal maupun 

penelitian yang pernah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Adapun untuk 

perancangan alatnya menggunakan Arduino Nano dengan beberapa alat yaitu 

Microcontroller ATMega328 dan Sensor Infra merah. 
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