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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman yang makin pesat maka akan selalu 

dibutuhkan alat yang memudahkan manusia dalam melaksanakan kehidupan 

sehari-hari. Hampir semua orang didunia termasuk kita pasti kenal dan bahkan 

menggunakan kamar mandi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Tidak 

dipungkiri lagi bahwa sebuah bangunan atau arsitektur lain tidak akan sempurna 

apabila tidak memiliki kamar mandi. Di sisi lain, para arsitek pun 

memperhatikannya sebagai elemen untuk memperindah rumah, kos maupun 

bangunan lainnya. Berbagai perabot kamar mandi sendiri tak kalah banyaknya 

dengan prabotan kamar atau ruang lainnya, dari perabot primer hingga perabot 

tambahan, yang mungkin sifatnya mewah atau mahal. Namun beberapa perabot 

tersebut tidak dapat digunnakan untuk kondisi tertentu seperti ditempat kos-kosan 

yang bukan hanya mempertimbangkan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, 

melainkan juga melihat sisi efisiensi dan kemudahan dalam menggunakannya. Hal 

ini dikarenakan orang tidak akan berlama-lama menggunakan kamar mandi dan 

sesegera mungkin melanjutkan rutinitas atau pekerjaannya, disamping itu 

penggunaan kamar mandi yang sifatnya publik juga menunjukkan bahwa 

penggunaannya bukan hanya satu orang melainkan orang-orang yang ada 

disekitarnya. 

Dari banyaknya kos-kosan yang ada, sebagian di desain dengan banyak nya 

kamar tidur dan hanya beberapa kamar mandi saja, dan inilah yang membuat 

penghuni kos-kosan sering bolak-balik, keluar masuk kamar hanya untuk 

memastikan kamar mandi sedang digunakan atau sedang tidak digunakan. Serta 

masih menghidupkan lampu kamar mandi dengan cara manual yaitu dengan 

menekan saklar lampu kamar mandi, dan yang paling sering terjadi yaitu kita 

sering lupa untuk mematikan lampu tersebut yang bisa membuat pemborosan 

pada token listik, Kamar Mandi kos sering kali kita jumpai orang-orang bertanya 
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maupun menggedor pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalamnya, 

Nampaknya sangat tidak lazim jika kondisi ini dilakukan berulang kali, dilakukan 

hanya untuk mengetahui keadaan digunakan atau tidak dan juga Seseorang yang 

sedang tergesa-gesa seringkali lupa mengunci pintu toilet sehingga 

memungkinkan orang lain yang juga membutuhkan Kamar Mandi masuk begitu 

saja karena menyangka Kamar Mandi tersebut kosong. Begitu pula sebaliknya 

dimana seseorang dengan sabar menunggu didepan pintu Kamar Mandi yang 

tertutup karena menduga masih ada orang lain didalamnya, padahal boleh jadi 

tidak ada orang didalamnya. Kejadian-kejadian tersebut tidak akan terjadi jika saja 

ada rambu rambu yang bisa kita lihat sendiri bahwa ada tidaknya orang didalam 

ruangan tersebut.  

Untuk mengatasi permasalahan diatas pada laporan akhir ini akan 

membahas judul “RANCANG BANGUN PROTOTYPE ALAT PENDETEKSI 

KEBERADAAN ORANG PADA KAMAR MANDI KOS MENGGUNAKAN 

SENSOR BERBASIS ARDUINO“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat alat pendeteksi keberadaan orang pada kamar mandi 

kos-kosan dengan menggunakan sensor berbasis arduino? 

2. Bagaimana Sensor Passive Infrared (PIR) dapat digunakan untuk 

menghidupkan lampu led  secara otomatis? 

3. Bagaimana mengetahui ketika ada orang didalamnya dengan LCD yang 

terpasang di depan pintu kamar mandi, dan LED disetiap kamar kos? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat laporan akhir ini, penulis memberikan batasan masalah 

yaitu adalah sebagai berikut:  

1. Perancangan alat pendeteksi kamar mandi pada kos-kosan menggunakan 

sensor passive infrared (PIR) berbasis arduino hanya sebatas prototype yang 

digunakan sebagai media pembelajaran.  

2. Perancangan menggunakan 2 sensor passive infrared (PIR) dan beberapa 

led yang terpasang disetiap kamar kos. 

3. Perancangan menggunakan 2 liquid crystal display (LCD) yang terpasang di 

depan kamar mandi kos. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya orang didalam kamar mandi. 

2. Untuk mengetahui ketika ada orang didalamnya dengan LCD yang 

terpasang di depan pintu kamar mandi, dan LED disetiap kamar kos. 

3. Dapat digunakan untuk menghidupkan lampu kamar mandi secara otomatis. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan Laporan Akhir ini yaitu: 

1. Dapat Memberikan Kemudahan untuk mengetahui ada atau tidaknya orang 

didalam kamar mandi dengan informasi otomatis tentang keadaan kamar 

mandi. 

2. Menjadi inspirasi bagi pembaca untuk mengembangkan alat ini kedepannya. 

3. Mengurangi resiko yang mengganggu pengguna kamar mandi pada kos-

kosan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB  I  :PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi kajian terdahulu membahas jurnal peneliti sebelumnya dan   

landasan teori membahas dasar teori. 

BAB III  :METODE PENELITIAN 

berisi tempat dan waktu pembuatan alat, blok diagram sistem,   

flowchart, perancangan (berisi perangkat prototype, pemrograman 

software, dan perakitan hardware), pembuatan prototype, 

pengujian, sistem kerja alat, jadwal pelaksanaan, dan rencana 

anggaran biaya. 

BAB IV :HASIL PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang hasil perancangan alat secara 

keseluruhan, pengujian alat ukur dan pengambilan data. 

BAB V  :PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil dan pengujian yang 

telah dilakukan serta saran bagi penulis. 

 

  


	BAB I Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Rumusan Masalah 
	1.3 Batasan Masalah 
	1.4 Tujuan 
	1.5 Manfaat 
	1.6 Sistematika Penulisan 


