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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Perkembangan teknologi elektronika semakin maju saat ini, maka semakin 

banyak penerapan rangkaian elektronika dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mempermudah kegiatan manusia terutama dalam aktifitas perkantoran. Pada 

perkantoran umumnya sering diadakan meeting ataupun demo produk yang 

ditampilkan pada sebuah layar proyektor. Permasalahannya membuka dan 

menutupnya biasanya dilakukan secara manual dengan gantungan tali sehingga 

seringkali merusak pandangan apalagi penempatannya tinggi, selain itu ada kalanya 

proyektor harus ditutup agar tidak menghalangi hiasan dinding kantor seperti halnya 

foto presiden dan wakil presiden. Pada sistem manual ketika akan melakukan meeting 

dan menyalakan proyektor, biasanya user melakukan pembukaan layar, hal ini tentu 

menyulitkan user apalagi pengait layar sering macet dan posisi layar tinggi. Untuk 

menghindari terjadinya hal-hal tersebut maka dilakukan perancangan dan pembuatan 

sistem pengontrol buka tutup layar secara otomatis berbasis wifi. Agar 

mempermudah user dalam pengontrolan, maka pengaturan buka tutup layar dikontrol 

melalui smartphone android yang sudah tidak asing lagi digunakan. 

 Cara kerja rangkaian layar proyektor otomatis ini adalah dengan 

menggunakan layanan wireless dengan komunikasi via Wifi antara perangkat 

smartphone android dengan sistem mikrokontroller. Perintah yang dikirimkeandroid 

melalui jaringan Wifi digunakan untuk membuka atau menutup layar. Mikrokontroler 

AT-Mega32 digunakan untuk memproses inputan dari data wifi tersebut untuk 

selanjutnya mengambil langkah membuka menutup layar melalui motor yang 

dikontrol mikrokontroller. Dengan demikian maka user dapat dengan mudah 

mengakses buka tutup layar hanya melalui genggaman. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari tugas akhir ini 

mengacu pada: 

1. Bagaimana merancang perangkat keras agar sistem dapat melakukan buka 

tutup layar dengan perintah dari smartphone android. 

2. Bagaimana merancang desain sistem dan mekanik layar, agar dapat 

dikontrol otomatis menggunakan mikrokontroller. 

3. Bagaimana merancang perangkat lunak agar sistem dapat mengakses Wifi 

dan mengeksekusi perintah dari smartphone android. 

1.3 BATASANMASALAH 

 Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Alat ini memanfaatkan program dan teknologi dari perangkat 

Mikrokontroler AT-Mega32. 

2. Menggunakan modul Wifi ES8266 sebagai media transfer data berbasis 

jaringan Wifi. 

3. Menggunakan maghnetic door switch sebagai pembatas buka tutup layar. 

4. Layar diakses menggunakan andorid dengan nomor yang telah terdaftar 

pada sistem. 

1.4 TUJUAN 

 Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Merancang perangkat keras agar sistem dapat melakukan buka tutup layar 

dengan perintah dari smartphone android Menggunakan smartphone 

Android yang mempunyai koneksi Wifi. 

2. Merancang desain sistem dan mekanik layar, agar dapat dikontrol otomatis 

menggunakan mikrokontroller. 

3. Merancang perangkat lunak agar sistem dapat mengakses Wifi dan 

mengeksekusi perintah dari smartphone android. 




