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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi elektronika digital pada abad ini sangat 

membantu manusia dalam pekerjaannya seperti halnya untuk informasi yang 

dapat dipantau publik. Salah satu teknologi elektronika digital dalam hal penampil 

informasi yang banyak digunakan saat ini adalah dot matrix Light Emitting Diode 

(LED) display. Dot matrix LED display banyak digunakan untuk jalan raya, traffic 

light, restoran, kampus dan pusat layanan publik yang difungsikan untuk 

memberikan informasi penting bagi user dalam bentuk teks berjalan. 

Dot matrix LED display terdiri dari susunan LED yang dapat 

memancarkan cahaya yang dikontrol melalui sistem digital mikrokontroler 

sehingga dapat tetap terlihat jelas meskipun disiang hari. Sementara itu dari 

beberapa dot matrix yang beredar dipasaran, telah dilengkapi dengan 

pengontrolan secara serial maupun Universal Serial Bus (USB) serta wireless 

yang dapat diatur dan disetel oleh user menggunakan komputer dan laptop. 

Dengan cara ini user harus menggunakan laptop untuk merubah text dan tampilan 

setiap diperlukan, sehingga cara ini tidak efisien lagi jika tampilan dot matrix 

sering dirubah, selain itu dot matrix yang digunakan hanya mempunyai satu jenis 

warna bergantung warna LED yang digunakan.  

Menanggapi permasalahan sebagaimana latar belakang, maka untuk 

mempermudah cara pengaksesan teks dan tampilan pada dot matrix, pada 

penyusunan skripsi ini, penulis mencoba memadukan dot matrix 3 warna yaitu 

Red, Green, dan Blue (RGB) dengan pengontrolan melalui remote control dalam 

merubah tampilan text. Adapun remote control yang digunakan adalah 

menggunakan remote control yang mudah didapat dipasaran yaitu remote control 

televisi (TV), sehingga untuk merubah tampilan tulisan/text pada dot matrix dapat 

dikendalikan menggunakan remote control TV yang mudah dicari dipasaran. 

Menanggapi hal tersebut diatas, pada pembuatan skripsi ini penulis 

mengambil judul yaitu Perencanaan dan Pembuatan Alat  Penampil Informasi 
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Menggunakan Dot Matrix RGB Dengan Pengontrolan Via Remote Control TV 

Berbasis Mikrokontroler ATMEGA64 .  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka pada rumusan 

masalah pada pembuatan skripsi ini, penulis menitik beratkan pada : 

1. Bagaimana merencanakan hardware untuk dot matrix LED display 

dengan 3 warna yaitu Red, Green dan Blue (RGB). 

2. Bagaimana menentukan titik nyala karakter pada dot matix LED. 

3. Bagaimana merancang software untuk proses scanning dot matrix LED 

RGB, serta mambaca kode dari remote control TV. 

4. Bagaimana mengganti tampilan text melalui remote control. 

5. Bagaimana menguji sistem agar diketahui performansinya.  

1.3 BATASAN MASALAH 

Dikarenakan adanya berbagai keterbatasan dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah, maka pada batasan masalah penulis memberi batasan sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali utama sistem. 

2. Menggunakan 8 buah dotmatrix LED RGB 8 X 8  dengan dimensi 2 inch 

dengan skop10 karakter. 

3. Menggunakan remote control TV merek SONY sebagai remote pengontrol 

dan pengeset tampilan dan karakter. 

4. Menampilkan karakter 27 huruf dan 10 angka 

5. Menampilkan teks sebanyak maksimal 200 karakter secara bergeser.  

1.4 TUJUAN   

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang alat pengendali pada dot matrix RGB 

2. Membuat tampilan text pada dot matrix dengan kombinasi 3 warna 

yaitu Red, Green, dan Blue (RGB). 
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3. Mengkonfigurasi tampilan text pada dot matrix RGB dengan 

masukan data dari remote control.  

1.5 SistematikaPenulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB  I    :  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusanmasalah, batasan masalah, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB  II   :   TEORI PENDUKUNG 

Merupakan teori penunjang yang membahas tentang beberapa komponen 

perangkat keras yang mendukung perencanaan alat. 

BAB  III  : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Membahas tentang perencanaan dan pembuatan hardware serta software.

 

BAB  IV  :  PENGUJIAN ALAT 

Berisi tentang hasil pengujian dari setiap blok. 

BAB  V   :  PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan 

kemungkinan pengembangan alat.      


