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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembunan dan curah hujan merupakan fenomena fisis yang berhubungan 

dengan ilmu fisika dan ilmu meteorologi. Curah hujan merupakan unsur meteorologi 

yang mempunyai variasi tinggi dalam skala ruang dan waktu sehingga paling sulit 

untuk diprediksi. Akan tetapi, informasi curah hujan sangat penting dan dibutuhkan 

oleh hampir semua bidang seperti pertanian, transportasi, perkebunan, hingga 

peringatan dini bencana alam, banjir, longsor, dan kekeringan (Aryani, dkk. 2014). 

Disisi yang lain fenomena pengembunan sering kali terjadi disetiap malam  

menjelang pagi hari dan menyebabkan embun yang turun menempel ke benda-benda 

di lingkungan kita. Sangat memungkinkan embun akan menempel ke bagian-bagian 

yang harus terlindungi dari gangguan embun seperti rangkaian listrik, komponen-

komponen elektronika, hingga kamera. Embun yang menempel pada kamera akan 

sangat mengganggu performa dari kamera itu sendiri. 

AllSky Camera merupakan sebuah kamera yang memiliki jarak pandang besar, 

bahkan medan pandang dari alat ini bisa mencapai 180°. Alat ini sendiri didesain 

untuk memonitor kondisi dan kecerahan langit secara langsung, lalu alat ini mampu 

mengambil gambar dari pergerakan meteor, satelit, dan beberapa fenomena atmosfer 

lainnya.Hasil dari citra yang diambil oleh alat AllSky Camera sangat penting terutama 

untuk situs pengamatan dan observatorium diantaranya adalah  memantau  

pergerakan  meteor atau hujan meteor yang datang menghampiri bumi, memantau 

pergerakan satelit, dan melihat kondisi bintang yang cerah untuk dijadikan objek 

penelitian.Cara penggunaan alat ini yaitu AllSky Camera akan ditempatkan pada 

sebuah wadah tertutup dimana wadah tersebut ditempatkan dibagian atap atau daerah 

yang terbuka sehingga interaksi dengan udara luar akan terjadi setiap saat. Salah satu 

resiko dari interaksi dengan udara luar yang berdampak sangat besar pada kamera ini 
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adalah munculnya titik-titik embun atau sisa air hujan yang menempel pada bagian 

kubah alat. 

Menempelnya embun dan sisa air hujan pada bagian  kubah akan mengurangi 

performa dari kamera itu sendiri. Pengukuran kecerahan langitpun tidak bisa 

dilakukan karena terganggunya kualitas citra kamera. Efek dari menempelnya titik 

embun dan bekas air hujan kedalam  kamera ada berbagai macam, diantaranya adalah 

bisa mengakibatkan objek tidak tertangkap dengan tajam atau buram, bisa berubah 

bentuknya, bahkan tidak terlihat sama sekali. Dampak lebih lanjut untuk penempelan 

titik embun dan bekas air hujan yang dibiarkan pada kamera adalah kamera menjadi 

lembab dan memicu pertumbuhan jamur yang bisa menghalangi pandangan dari 

kamera juga dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem elektrik yang ada pada 

kamera. 

Titik embun dan sisa air hujan dapat muncul kapan saja, bahkan tercatat oleh 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa munculnya hujan disetiap 

bulan hampir sama. Ini menandakan bahwa hujan akan turun disetiap bulan sepanjang 

tahun. Titik titik embun yang menempel atau sisa air hujan yang turun akan 

mengganggu pengamatan dari kamera yang membuat gambar yang diambil oleh 

kamera menjadi kurang penting karena sudah terhalangi oleh air dan titik embun 

tersebut. Meski medan pandang kamera cukup lebar namun jika pada bagian kubah 

alat terdapat halangan untuk memandang, ini akan sangat mengganggu pengamatan. 

Fungsi dari AllSky Camera tidak akan terfungsikan secara maksimal.  

Penelitian mengenai penghilang embun dan bekas air hujan pada alat ini belum 

banyak diteliti. Hingga sampai saat ini belum ditemukan alat yang pas untuk 

menghilangkan permasalahan tersebut. Pihak Observatorium Bosscha sendiri telah 

melakukan berbagai cara untuk dapat menghilangkan embun dan bekas air hujan ini. 

Mulai dari pemberian cairan sabun yang biasa digunakan pada kaca mobil dengan 

asumsi bahwa embun dan air hujan akan tergelincir pada bagian akriliknya, namun 

usaha itu gagal karena bekas air hujan tetap saja menempel. Usaha lainnya yaitu pada 
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bagian bawah alat AllSky Camera, dipasang kipas berdiameter 12cm dan kipas terus 

dinyalakan sepanjang waktu, namun cara itu gagal karena titik air tetap bertahan di 

luar, tetap ada pengembunan di bagian dalam wadah dan menghabiskan banyak daya. 

Usaha berikutnya yaitu dengan pemasangan kawat nikelin berisolasi karet 

berpemanas yang ditempelkan pada permukaan akrilik, dengan berlandaskan embun 

tidak akan menempel pada alat yang bersuhu tinggi, namun hasilnya kawat nikelin 

mampu membuat bagian dari akrilik menjadi gosong dan hitam.  Percobaan 

berikutnya dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan memasang pipa 

alumunium berlubang yang dibentuk setengah lingkaran dan dialiri udara hangat yang 

diarahkan kebagian permukaan akrilik, pemasangan kipas kecil pada batang 

pemegang yang mana batang pemegang tersebut dapat bergerak untuk berada di 

sekitar bagian akrilik, pemasangan karet wiper mobil untuk menghilangkan embun di 

bagian luar akrilik, pemasangan elemen keping peltier untuk menurunkan suhu di 

dalam ruangan kamera, namun semua percobaan itu gagal karena bekas air hujan  

tetap menempel dan pengembunan tetap terjadi.  

Percobaan selanjutnya yaitu terdapat video amatir yang diunggah oleh Dan Brush 

yang berusaha untuk menghilangkan embun dan bekas air hujan yaitu menggunakan 

udara panas yang dialirkan menuju alat, namun analisis dari penulis terkait 

kekurangan dari pembuatan alat  tersebut adalah dengan mengalirkan udara panas 

pada alat maka akan meningkatkan suhu  yang ada pada alat dan kamera yang ada 

berpotensi mudah rusak karena sensor yang dimiliki dari kamera tersebut sangatlah 

sensitif terhadap cuaca. Disisi yang lain, pengaliran udara panas pada alat tidak cukup 

mampu untuk menghilangkan bekas air hujan . Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

alat penghilang embun dan penghapus bekas air hujan yang tepat  dan mampu 

bergerak secara otomatis pada alat AllSky Camera untuk membantu meningkatkan 

performa dari alat tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara umum rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana sistem sensor untuk mendeteksi kemunculan embun dan air hujan? 

2. Bagaimana sistem aktuator untuk menghilangkan embun dan bekas air hujan 

secara otomatis? 

3. Bagaimana alat penghilang embun dan bekas air hujan secara otomatis pada alat 

Orion StarShoot AllSky Camera II? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat membuat sistem sensor untuk mendeteksi kemunculan embun dan air hujan 

2. Dapat membuat sistem actuator untuk menghilangkan embun dan bekas air hujan 

secara otomatis 

3. Dapat membuat alat penghilang embun dan bekas air hujan secara otomatis 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan solusi terhadap permasalahan 

menempelnya embun dan bekas air hujan pada alat Orion StarShoot AllSky Camera II 

dan dapat menungkatkan performa dari alat Orion StarShoot AllSky Camera II. Selain 

itu penelitian ini diharapkan mampu membuka gerbang penelitian lebih lanjut 

mengenai sistem kontrol ataupun dari alat Orion StarShoot AllSky Camera II. 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan adalah merancang dan membangun suatu sistem 

penghilang embun dan bekas air hujan otomatis secara otomatis. Parameter yang akan 

diukur dari sistem tersebut merupakan besaran yang dapat mendeteksi kemunculan 

embun dan besaran yang dapat mendeteksi kondisi hujan. Komponen yang digunakan 
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pada penelitian kali ini adalah sensor suhu dan kelembaban SHT11, sensor hujan YL-

83, sensor limit switch, silika gel untuk menyerap udara lembab, motor DC dan motor 

servo sebagai penggerak utama, perangkat lunak Arduino IDE 1.0.6 sebagai 

perangkat dalam sistem pemrograman, serta pusat pengendali utama pada penelitian 

ini adalah Arduino Uno R3 berbasis mikrokontroler ATMega 328. 

 

F. Struktur Organisasi 

Dalam skripsi ini, struktur organisasi penulisannya terdiri dari lima bab yaitu: 

1. Bab I merupakan pendahuluan skripsi yang menjelaskan secara umum tentang 

penulisan dan arahan dari penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah dan struktur organisasi. 

2. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang penjelasan teori dan 

aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini. Materi yang dijelaskan berisi 

tentang pengertian, persamaan yang berlaku, prinsip kerja, dan beberapa jenis 

komponen yang digunakan penelitian. 

3. Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metodologi penelitian. Bab ini 

terdiri dari waktu dan tempat penelitian, prosedur penelitian dan desain penelitian. 

4. Bab IV merupakan bagian yang menjelaskan tentang hasil  dan pembahasan yang 

telah dilakukan dalam penelitian.  

5. Bab V Bab ini merupakan bagian yang berisi simpulan dan saran dari penulis 

terkait penelitian yang telah di lakukan. 


