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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini teknologi sistem kontrol otomatis semakin berkembang seiring meningkatnya 

kebutuhan akan otomatisasi pada berbagai peralatan baik untuk keperluan industri, keperluan 

rumah tangga ataupun untuk keperluan yang lainnya. Misalnya pada pabrik-pabrik besar saat ini 

hampir sebagian besar peralatan yang ada bekerja secara otomatis, dengan dikontrol 

menggunakan suatu sistem kontrol yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. 

Pada industri kecil dan industri rumah tangga masih banyak yang menggunakan 

peralatan-peralatan konvensional yang dioperasikan secara manual baik menggunakan tenaga 

manusia, ataupun hewan. Jadi selain proses produksi juga bisa bertambah lama juga sangat 

bergantung pada keterbatasan tenaga manusia. Dengan menggunakan peralatan-peralatan yang 

bekerja secara otomatis diharapkan mampu mengurangi ketergantungan proses produksi pada 

keterbatasan tenaga manusia dan dapat meningkatkan proses produksi dengan biaya yang lebih 

murah. 

Pada industri yang berskala kecil juga sudah mulai menggantikan peralatan-peralatan 

konvensional yang sangat tergantung pada tenaga manusia dengan peralatan-peralatan yang lebih 

baru yang sudah mampu mengurangi keterbatasan pada tenaga manusia. Penggunaan mesin-

mesin baru yang bekerja dengan sistem kontrol otomatis sudah cukup mampu mengurangi 

ketergantungan terhadap tenaga manusia tersebut. 

Tetapi masih ada kendala dalam penerapan peralatan-peralatan modern pada industri-industri 

kecil ataupun rumah tangga, yaitu pengadaan peralatan-peralatan modern tersebut memerlukan 

biaya yang cukup besar. Sehingga untuk industri-industri kecil ataupun rumah tangga saat ini 

masih banyak yang menggunakan peralatan-peralatan lama yang masih dianggap cukup efektif 

yang tentu saja masih tergantung pada tenaga manusia dan hasilnya juga kurang maksimal. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan merealisasikan suatu alat pengisian 

minuman pada gelas yang bekerja secara otomatis dengan kontrol berbasis mikrokontroler 

AT89S51.  
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1.3 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dari tugas akhir ini adalah : 

1. Pembahasan dibatasi hanya pada proses pengisian minuman pada gelas. 

2. Pemrograman menggunakan bahasa assembler pada mikrokontroler AT89S51. 

3. Sensor pendeteksi gelas yang digunakan adalah sensor fotoelektrik. 

4. Untuk pendeteksian campuran kopi susu digunakan sensor level air 

5. Untuk mendeteksi suhu digunakan saklar suhu bimetal 

6. Untuk pengisian minuman ke dalam gelas digunakan solenoid valve yang diatur sebuah 

relay tunda (timer). 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Pembuatan alat pencampur dan pengisian minuman yang bekerja secara otomatis dengan 

menggunakan mikrokontroler sebagai sistem kontrolnya dapat menjadi suatu wacana baru bagi 

industri kecil maupun industri rumah tangga agar bisa lebih memberdayakan teknologi tepat 

guna untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

Bab I      Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, 

manfaat penelitian,  dan sistematika penulisan. 

Bab II     Dasar Teori 

Berisi tentang dasar teori mengenai komponen-komponen baik sofware maupun 

hardware yang diperlukan untuk perancangan alat seperti mikrokontroler AT89S51, 

pemrograman mikrokontroler MCS-51 menggunakan bahasa assembler, sensor 

fotoelektrik, relay tunda (timer), katup solenoid (solenoid valve), sensor level air, dan 

saklar suhu. 

Bab III    Rancangan Dan Realisasi Rangkaian Pendukung Sistem 

Berisi rancangan dan realisasi sistem yang meliputi diagram blok sistem, sensor 

fotoelektrik, katup solenoid (solenoid valve), relay tunda (timer), sensor level air, 
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sistem minimum MCS-51, pembuatan program mikrokontroler menggunakan bahasa 

assembler. 

Bab IV    Pengujian Rangkaian Pendukung Sistem 

                             Berisi tentang pengujian rangkaian-rangkaian pendukung sistem meliputi pengujian 

rangkaian sensor fotoelektrik, sistem minimum MCS-51, katup solenoid, relay tunda, 

saklar suhu, sensor level air. 

Bab  V    Kesimpulan Dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan dari 

hasil yang didapatkan. 
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