
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cooling pad merupakan alat perekembangan dari teknologi pendingin suhu 

sebelumnya yaitu kipas angin. Kipas Angin telah ditemukan beribu tahun silam 

dan telah digunakan oleh beberapa negara didunia seperti bangsa Mesir, Yunani, 

Roma, dan China. Pada masa itu kipas angin memiliki berbagai macam dan fungsi. 

Kipas angin listrik pertama ditemukan oleh Schuyler Skaats Wheeler pada tahun 

1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah 

baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan dengan tenaga motor 

listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut di kembangkan oleh Philip H. 

Diehl yang dipantenkan pada tahun 1887. Diehl memperkenalkan kipas angin yang 

menempel di langit-langit rumah. Perkembangan kipas angin semakin bervariasi 

baik dari segi ukuran, penempatan posisi serta fungsi, dari segi ukuran mulai dari 

kipas angin mini 

(Kipas angin listrik yang dipegang ditangan menggunakan energi baterai), ada juga 

kipas angin yang digunakan di dalam Unit CPU komputer seperti kipas angin untuk 

mendinginkan processor, kartu grafis, power supply dan Cassing. Kipas angin 

tersebut berfungsi untuk menjaga suhu udara agar tidak melewati batas suhu yang 

di tetapkan. Dan sekarang ini kipas angin memiliki perkembangan yang sangat 

dibutuhkan oleh hampir seluruh pengguna PC yaitu perkembangan kipas angin 

yang disebut Cooling pad. Adapun Penyebab PC over heating (terlalu panas) yaitu 

pemakaian laptop/Netbook yang terlalu lama serta alas yang dipergunakan untuk 

meletakan Netbook yang tidak sesuai Sehingga sekarang ini Cooling pad 

merupakan alat yang paling banyak dicari oleh pengguna laptop/Netbook.   

Cooling pad adalah perangkat pendingin yang terdiri dari sebuah tatakan 

yang disesuaikan dengan ukuran monitor dan berisi 1 sampai 3 fan system. Penemu 

dan perancang pertama Cooling pad ini adalah Rakesh Bhatia. Orang yang 

berkebangsaan India ini merancang untuk Intel Corporation dan mengajukan paten 

pada tanggal 8 Januari 1999. Cooling pad dipergunakan untuk menghantarkan 

udara dan membantu kipas laptop dalam mendinginkan suhu laptop tersebut. 

Permasalahan yang menarik untuk dikaji dari alat Cooling pad ini adalah 



 

 

bagaimana cara mengendalikan kecepatan putar dari Cooling pad. Sehingga 

Cooling pad dapat dipergunakan secara optimum. 

 

 

 

1.2. Kerangka dan Ruang Lingkup  

Penelitian kali ini berupa eksperimen dari suatu sistem kendali dari mulai 

pembuatan, analisa sistem menggunakan bahasa pemograman hingga analisis 

Hardware dan software. Penelitian kali ini dititikberatkan pada proses 

mengendalikan kecepatan putar Cooling pad menggunakan Software Matlab 

berbasis logika fuzzy metode Mamdani. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian kali ini adalah: 

1. Merancang suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan kecepatan 

putaran Cooling pad. 

2. Membangun suatu simulasi berbasis komputer untuk mengendalikan kecepatan 

putar Cooling pad. 

3. Mengendalikan kecepatan putaran Cooling pad berdasarkan suhu PC. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh adalah nantinya hasil analisis terhadap rancangan 

penelitian dapat digunakan untuk sumber acuan guna mengoptimalkan 

penggunaan Cooling pad sehingga energi yang digunakan akan lebih efektif dan 

efisien serta akan berdampak positif bagi para pengguna laptop atau pun Netbook 

dimana alat tersebut dapat dipergunakan secara maksimal. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahap, antara lain : 

1. Studi Literatur 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang teori-teori dasar 

sebagai sumber penulisan tugas akhir. Informasi dan pustaka yang berkaitan 

dengan masalah ini diperoleh dari literatur, penjelasan yang diberikan oleh dosen 

pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, internet, dan buku-buku yang berhubungan 

dengan tugas akhir. 



 

 

2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahapan awal untuk mencoba memahami, 

menerapkan dan menggabungkan semua literatur yang diperoleh agar dapat 

direalisasikan sesuai dengan tujuan. 

3. Uji Sistem 

Uji sistem ini berkaitan dengan pengujian sistem software dan Hardware dari alat 

kendali kecepatan putarCooling pad. 

4. Metode Analisis 

Metode ini merupakan pengamatan terhadap data yang diperoleh dari alat kendali 

kecepatan putar Cooling pad. Pengambilan data meliputi perintah awal terhadap 

sistem sampai pengeksekusian akhir. Setelah itu dilakukan analisis sehingga dapat 

ditarik kesimpulan dan saran guna pengembangan lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1 yang merupakan pendahuluan berisikan penjelasan mengenai latar 

belakang, kerangka dan ruang lingkup, tujuan penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan, pada BAB 2 dijelaskan mengenai dasar teori dan 

gambaran sistem secara umum yang dapat menunjang dalam proses perancangan 

dan analisis dalam tugas akhir ini. Serta teori-teori yang mendukung guna 

penelitian, pada BAB 3 membahas mengenai metode penelitian secara lengkap, 

BAB 4 menjelaskan tentang perancangan alat secara simulasi dan 

mekanik serta proses pengujian yang disajikan berupa gambar, Bab 5 menjelaskan 

tentang hasil dari penelitian serta analisis dari alat dan uji coba sistem, selain itu 

bab ini juga menganalisis hasil yang diperoleh dari penelitian, Bab 6 berisikan 

tentang kesimpulan dan saran dari penulis. 

 

 

 

 

 

 


