
 
 

 

BAB I 
 

 
PENDAHULUAN 

 
 

 

1.1      Latar Belakang 
 
 

Secara geografis, negara Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang 

memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim 

kemarau, panas matahari yang didapat lebih banyak daripada musim penghujan. 

Sehingga pada musim kemarau, panas matahari sangat   dibutuhkan untuk berbagai 

kebutuhan, salah satunya adalah untuk mengeringkan kain basah. Ketergantungan 

manusia pada panas matahari untuk mengeringkan kain belum dapat   ditinggalkan, 

karena belum adanya alat dan teknologi yang mampu membantu manusia melepaskan 

ketergantungan terhadap panas matahari. 

Jemuran adalah alat pekakas yang digunakan untuk mengeringkan kain 

basah dengan bantuan panas matahari. Jemuran merupakan alat yang bersifat wajib 

dan harus dipunyai pada setiap rumah atau industri kain bermotif, karena jemuran 

digunakan untuk mengeringkan pakaian sehabis dicuci supaya pakaian tersebut 

menjadi kering. Selama ini proses pengeringan industri batik masih banyak yang 

hanya mengandalkan panas dari sinar matahari. Padahal untuk mendapatkan 

kualitas pengeringan kain batik yang baik membutuhkan waktu yang lama, itupun 

jika matahari bersinar terang tanpa hujan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya alat dengan sistem kontrol   

otomatis   yang   memberikan   kemudahan   dalam   penjemuran   dan 

pengeringan kain tanpa adanya tenaga manual   dalam  memasukkan jemuran. 
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Dengan membuat perancangan tentang “Rancang Bangun Sistem Kendali 

Pengering Sistem Kendali Kain Batik Otomatis Berbasis PLC  Schneider 

TM221CE16R” yang dimaksudkan  dapat mengatasi masalah yang sedang 

terjadi. Pengering kain batik otomatis ini menggunakan PLC sebagai pengontrol 

utama, yang mendapatkan masukan dari sensor SHT20 yang digunakan untuk 

mendeteksi suhu dan kelembaban kain, kemudian ada kipas AC dan pemanas 

untuk mempercepat proses pengeringan kain batik. Dengan adanya alat ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak orang dalam kegiatan  mengeringkan 

kain batik. 

 

 
 

1.2      Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  ,dapat  dikemukakan  permasalahan 

yang ada, yaitu : 

1.   Panas matahari tidak kontinu. 

 
2.   Diperlukan solusi mengeringkan kain batik tanpa panas matahari. 

3.   Bagaimana membuat system pengering yang dibuat berbasiskan 

programmable logic controller. 

 
 
 
 

1.3      Tujuan Tugas Akhir 

 
Tujuan penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

 
1. Untuk mengatasi masalah panas matahari yang tidak kontinu pada 

pengeringan kain. 
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2.  Memanfaatkan PLC Scheneider dalam pembuatan alat pengering kain batik 

sebagai system pengendali. 

 

 
 

1.4       Manfaat Tugas Akhir 

 
Manfaat yang dapat diambil  dalam Tugas Akhir ini adalah: 

 
1. Memberikan contoh prototype alat pengering. 

2. Menciptakan alat tugas akhir sebagai bahan belajar untuk mahasiswa 

Program Studi Diploma III Teknik Elektro tentang Mengetahui desain 

pengering kain batik menggunakan sensor SHT20, kipas AC, dan pemanas 

dengan.PLC sebagai kontrolnya. 

3. Menambah pengetahuan terkait ilmu teknik elektro terutama dalam bidang 

otomasi terutama dalam pengaplikasian PLC dalam bidang pengering kain. 

 

 
 

1.5       Pembatasan Masalah 

 
Pembatasan  masalah  yang  Penulis  kemukakan  dalam  Tugas  Akhir  ini 

adalah : 

1. Perancangan dan pembuatan alat ini berbasis PLC 

 
2. Penggunaan sensor SHT20 untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. 

 
3. Penggunaan kipas AC dan pemanas untuk pengering kain.
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4. Penggunaan kain batik berjenis kain katun. 

 
5. Bermuatan 2 kain berukuran masing masing 1 meter 

 
 
 
 

1.6      Sistematika Tugas Akhir 

 
Adapun sistematikan pembuatan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

ABTRACT 

 
BAB 1  PENDAHULUAN 

 
Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi 

pembuatan Tugas Akhir, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan 

Masalah, Metodologi Penulisan dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI
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Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori dari masing-masing 

bagian yang menjadi panduan atau dasar dari pembuatan Tugas 

Akhir dan Tinjauan Pustaka sebagai acuan dalam pembuatan alat. 

BAB   III   RANCANG   BANGUN  SISTEM KENDALI 

PENGERING   KAIN   BATIK OTOMATIS BERBASIS PLC 

SCHNEIDER TM221CE16R Pada bab ini akan dibahas 

mengenai blok diagram alat terlebih dahulu kemudian cara kerja 

rangkaian dari setiap blok serta cara kerja secara keseluruhan dari 

alat yang dirancang. 

BAB IV PEMBUATAN RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI 

PENGERING KAIN BATIK OTOMATIS BERBASIS PLC 

SCHNEIDER TM221CE16R 

Pada bab ini membahas mengenai proses perancangan dan 

pembuatan benda kerja serta bahan dan alat yang dipergunakan dari 

pembuatan komponen satu per satu serta rangkaian alat sistem 

monitoring. 

BAB V PENGUKURAN DAN PENGUJIAN 

 
Dalam bab ini akan membahas tentang uji coba rangkaian apakah 

rangkaian telah berjalan sesuai dengan yang diminta, hasil pengujian 

dan analisa. 

BAB VI PENUTUP 

 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang mencangkup hal- 

hal penting yang telah didapat pada bab awal hingga akhir yang
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menjadi inti pokok persoalan sekaligus penutup dari laporan Tugas 

 
Akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


