BABI
PENDAHULUAN

Bab ini akan I1lclllbahas lalar bclakang. lui lIan. pCrlll1l11S~lI1 m~lsalah.
batasan masalah. dasar teori penunjang. dan struktur pcnulisan dari "Pcrancangan
dan Pembuatan i\ lat Pres Kain Kcras Olomalis".

1.1.

Latar Bclakang
Dunia perindustrian lelah mengalami pcrkembangan yang sangat cepat

sehingga ll1enunlut teknologi yang mampu mcngimbangi kcmajuan Zaman,
Didalal11 dunia industri sekarang ini terutama yang berasal dari home industri
masih banyak menggunakan peralalan industri sccara manual (nun otomatis),
Karena kebutuhan manusia yang telah l11eningkat tents menerus. maka dituntut
adanya alat yang bekelja secara otomatis dan aman. Khllsusnya untuk bidang
industri konveksi yang l11embutuhkan suatu alat bantu untuk keperiuan mengepres
kain keras, Oleh karena itu saya memilih lcma skripsi dengan tem,1 "Perancangan
dan Pembuatan /\Ial Prcs Kain keras Otomatis",

1.2.

Tujuan
Tujuan dari pell1buatan skripsi ini adalah ll1embuat alat Pres kain keras

otomatis pada industri rLlmah (kol1veksi),
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1.3.

Batasan Masalah
Agar tid;;k keluar dari pell1bahasan a'val ll1aka batasan masalah yang

diangkat dalam pembuatan alat ini adalah sebagai berikut :
1. Jenis kain keras

2. Keypad sebagai input ke microconlroller.
3. Pengendalian sistem dengan microconlroller.

4. Tampilan status alat berupa teks pada LCD yaitu:
- suhu di set
- suhu sekarang.
5. Kain keras dapat dipresdcngan sullL! batasall 50 derajat sall1pai 150
derajat celcius

1.4.

Metodologi Perancangan
Dalam "Perancangan dan Pembllatan Alat Pres Kain Keras Otomatis"

Untuk lIntuk home industri konveksi dengan memanfaatkan microcol1lroller
ditempuh langkah-langkah sebagai berikllt:

,-----1
Perancangan lIO iI
I ,
I Studi I
IPerenCanalUl ,
:
Dan
i
Uji Coba
I Literatur
-~, Alat r ' ~ Pemrograman ;- ~ Alat .'
.
I 'c __ . _ ,
I
I
j
I Microcon:cller I
.
,

r

Gambar 1.1 Metodologi Perancangan

I

--:

; Pembuatan

i

~l" ~aporaJlJ

3

Penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut :
•

Stlldi Literatur
Mempelajari Iite-ratuf mengenai ciri-ciri kain keras, pembelajaran teoriteori elektronilm, cara keIja dan microcontroller yang berhubungan
dengan proses perencanaan dan pembuatan alat.

•

Perencanaan Alat
Membuat diagram blok sistem dan gambar rangkaian serta merancang
alur ::erja sistem.

•

Perancangan I/O dan PelNo!:,'faman Microconlroller
Memprogram microcontroller agar dapat mengakomodasi semua
periperall/O.

•

Uji Coba Alat
Melakukan pengujian alat, tennasuk menca,i setling yang sesuai agar
alat dapat bekeIja secara maksimal dan mencari kekurangan alat. Dari
pengujian ini

dapat dilakukan

penyempurnaan

dan penarikan

kesimpulan dari alat yang telah dibuat.
•

Pembuatan Laporan
Menulis laporan skripsi berdasarkan ha&il secara keseluruhan dari alat
mulai dari studi Iiteratur sampai pengujian alat.

1.5.

Sistematika Penulisan
Untuk mempennudah pembahasan dan pengertian mengenai alat yang

dibuat maka sistematika pelllliisall dilakukan secara berurlltan dan berkaitan mulai
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dari bab pertama sampai bab terakhir, yang terbagi menjadi lima bab sebagai
berikut:
•

Bab I

Berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, maskud
dan tujuan, batasan masalah, metodologi perancangan dan
sistematika penlliisan skripsi.

•

Bab II

Berisi dasar teori yang digunakan dalam perancangan alat ini.

•

Bab III

Berisi perancangan dan pembllatan alat ini, baik perangkat
keras (Hardware) mallpun perangkat lnnak (Sofiware).

•

Bab IV

Berisi pengujian alat yang dilakllkan.

•

Bab V

Berisi xesimplllan.

