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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memacu setiap 

orang untuk membuat suatu peralatan elektronik yang sesuai dengan tuntutan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini hampir seluruh aspek 

kehidupan telah memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi mikrokontroler 

yang diterapkan pada peralatan-peralatan elektronika yang dibutuhkan manusia 

untuk membantu menyelesaikan dan mempermudah pekerjaan manusia disemua 

bidang seperti halnya dalam bidang rumah tangga, bidang pendidikan ataupun 

bidang usaha industri kecil dan menengah, satu contoh yang dirujuk pada 

penggunaan peralatan elektronika ini adalah pada peralatan – peralatan rumah 

tangga yang digunakan misalnya peralatan mandi yang menggunakan shower dan 

tirai elektronik. Penggunaan shower dan tirai secara manual telah banyak 

digunakan dibidang usaha perhotelan dan perumahan tipe menengah keatas. 

Penggunaan air khususnya yang menggunakan alat bantu untuk mandi  

seperti shower bilamana digunakan secara tidak terkontrol (membiarkan shower 

tetap hidup walau tidak digunakan) akan menyebabkan penggunaan air yang tidak 

terkontrol serta dapat menimbulkan cost yang tinggi , terutama pada penggunaan 

air berbayar seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  ataupun bila 

menggunakan pompa air akan terjadi pemborosan daya listrik dan pembuangan air 

yang sia-sia. Penggunan shower secara manual (menghidupkan dan mematikan) 

dengan tangan pada saat mandi dirasa pula cukup merepotkan si pemakai.  Oleh 

karna itu untuk menghindari terbuangnya air dengan sia-sia saat mandi dan 

menghindari biaya tinggi serta penggunaan shower yang tidak merepotkan maka 

diperlukan suatu peralatan mandi (shower) elektronik yang dapat mengendalikan 

debit air serta dapat digunakan secara otomatis tanpa harus merepotkan sipemakai, 

maka penulis bermaksud utuk membuat suatu peralatan shower otomatis yang 

dapat digunakan untuk mandi dan akan berhenti saat tidak digunakan, alat shower 
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otomatis ini terdapat pula alat elektronik pendukung berupa tirai yang dapat 

membuka dan menutup secara otomatis. 

Sistem rancang bangun alat ini berupa sistem kontrol pada shower untuk 

pemakaian air mandi dengan menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali 

dan sensor sebagai alat pemicu. Fungsi sensor ini adalah untuk mendeteksi apakah 

ada objek berupa manusia dibawah shower dan ketika sensor mendeteksi 

keberadaan manusia maka shower akan mengalirkan air dan tirai akan tertutup 

secara otomatis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul “ 

Rancang Bangun Shower Dan Tirai Penutup Otomatis Berbasis 

Mikrokontroler ATMega8535”,  sebagai laporan tugas akhir. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun yang menjadi suatu rumusan 

masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun alat shower dan tirai 

penutup otomatis berbasis mikrokontroller ATMega8535.  

1.3 Pembatasan Masalah  

Agar dalam penyusunan laporan akhir ini terarah dan tidak menyimpang 

maka penulis membatasi permasalahan yaitu rancang bangun ini dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman bahasa C dengan compiler CodeVision AVR. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan pembuatan alat ini yaitu merancang suatu alat shower dan 

tirai penutup otomatis dengan mendayagunakan mikrokontroler ATMega8535 

sebagai sistem kendali. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan shower otomatis ini yaitu dapat 

mempermudah manusia dalam menghidupkan atau mematikan shower, menutup  

tirai penutup dan juga dapat menghemat penggunaan air saat mandi. 


