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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi yang pesat merupakan salah satu usaha manusia 

untuk menciptakan sesuatu yang dapat meringankan aktifitasnya. Karena dengan 

teknologi dapat menjadikan segala sesuatu yang dilakukan menjadi lebih mudah. 

Hal ini yang mendorong perkembangan teknologi telah banyak menghasilkan alat 

sebagai piranti untuk mempermudah kegiatan manusia bahkan menggantikan 

peran manusia dalam suatu fungsi tertentu. 

Adanya teknologi yang berkembang saat ini membuat manusia ingin 

melakukan segala sesuatunya dengan mudah. Salah satunya dalam hal 

pengembangan alat pendeteksi warna. Alat pendeteksi warna ini berperan penting 

dalam mempermudah aktifitas. Seorang tuna netra sering sekali sulit membedakan 

warna-warna dalam kehidupan sehari-harinya, apalagi dalam hal memilih warna 

dalam berpakaian. Memilih warna dalam berpakaian sendiri perlu keserasian 

untuk terlihat rapi dan pas buat kondisi yang diinginkan. 

Tidak hanya dalam berpakaian saja, dalam hal pemilihan kerudung bagi 

wanita muslimah sangat sukar oleh tuna netra untuk menserasikan dengan pakaian 

yang di kenakan. Di dalam warna ada beraneka ragam jenis warna. Saya 

memahami tentang permasalahan tersebut dan mencoba member solusinya. 

Tugas akhir ini membahas tentang pembuatan alat Sensor TCS3200 Sebagai 

Pembaca Gambar Warna Untuk Tuna Netra Dengan Output Suara Untuk 

Mendeteksi Warna Pada Kain. Adapun alat tersebut diharapkan dapat membantu 

tuna netra mengenali warna yang sesuai. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan Latar belakang di atas, maka Rumusan 

Masalah di titik beratkan pada : 

1. Bagaimana merancang perangkat keras agar sensor dapat membaca 

warna RGB 

2. Bagaimana merancang perangkat keras agar system menyajikan output 

dalam bentuk suara. 

3. Bagaimana merancang perangkat lunak untuk membaca sensor warna 

dan menyajikan hasilnya dalam bentuk suara sesuai warna yang dibaca. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu luas, serta sistematis dan terarah, maka 

penulis membatasi pembahasan hanya pada hal-hal berikut ini : 

1. Sensor warnadirancang menggunakan sensor RGB type TCS3200 

2. Warna yang dideteksi maksimal 20 jenis warna. 

3. Penyajian suara dirancang menggunakan IC suara type ISD25120 dengan 

total durasi 120 detik. 

4. Pengontrol utama sistem dirancang menggunakan ATMEGA8 

5. Software pengontrol ATMEGA8 dirancang mengunakan bahasa BASIC 

BASCOMM AVR. 

 

1.4. Tujuan 

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk pengecekan warna kain dengan 

output suara bagi penyandang tuna netra. 
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1.5.      Metodologi Penulisan 

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

1.5.1 Studi Pustaka 

Memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku literature 

yang berhubungan dengan penyusunan Tugas Akhir ini. 

1.5.2 Studi Lapangan  

Memperoleh data dengan cara praktek secara langsung untuk menunjang 

pembuatan alat. 

1.5.3  Pengolahan Data 

Mengolah data dengan jalan membuat analisa dan menarik kesimpulan 

dari hasil pengujian yang ada. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi dalam lima bab. Adapun isi secara garis 

besarnya dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, permasalan, tujuan,  batasan 

masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Dasar Teori 

Berisi tentang landasan dasar teori tentang RGB sensor, ISD, speaker, 

komunikasi interfacedan lain sebagainya. Membahas tentang teori-teori 

dasar yang menunjang dalam perancangan alat ini 

BAB III :Perancangan dan Pembuatan Alat 

Membahas perancangan dan pembuatan hardware dan software dari alat. 

BAB IV : Pengujian dan Analisa 

Pada bab ini akan dianalisa cara kerja dan pengujian rangkaian yang telah 

direncanakan dan dibuat. 

BAB V : Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran tentang pembuatan alat. 
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