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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas muhammadiyah malang adalah salah satu universitas swasta 

terbesar di malang. Dengan jumlah mahasiswanya yang tidak sedikit, tentu saja 

kampus ini memiliki banyak ruangan untuk menampung kegiatan belajar 

mengajar para mahasiswa. Namun penggunaan kelas selalu di pakai bergantian 

oleh kelas kelas lain. Namun ada masalah yang selalu timbul oleh system 

penggunaan kelas yang bergantian salah satunya iyalah salah masuk kelas atau 

masuk kelas yang bukan pada waktunya. Selain itu juga kita tidak tau apakah 

kelas tersebut sedang di gunakan atau  tidak, sehingga dalam kondisi ini kita 

sering mendapati pengguna kelas lain di dalam kelas tersebut. 

(kabar24.bisnis.com) 

Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan sebuah papan informasi 

yang bisa nyampaikan pesan kepada calon pengguna kelas. Sistem Prototipe 

Papan informasi Berbasis Mikrokontroler Arduino ini memanfaatkan PIR (Passive 

Infra Red) sebagai sensor gerak dan pengaktif atau perubah layar tampilan dispaly 

dan dot matrix p10 sebagai output atau tampilan display. Sehingga pengguna 

kelas tidak perlu lagi memencet mencet tombol untuk mengetahuin info tentang 

kelas, karena adanya sensor PIR sebagai perubah tampilan dari tampilan info info 

umum menjadi tampilan tentang kelas. 

Rangkaian elektronik untuk mengontrol papan informasi dan sensor PIR 

menggunakan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah suatu chip yang berfungsi 

sebagai pengontrol dan dapat menyimpan program didalamnya. Mikrokontroler 

jenis  Arduino, mikrokontroler tersebut berfungsi untuk mengatur inputan dari 

sensor PIR dan akan memberikan informasi atau outputan pada dot matrix p10 

yang juga di ataur oleh Mikrokontroler yang sama 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang tersebut, maka dapat diambil perumusan 

masalah yaitu bagaimana merancang suatu rangkaian Prototipe running text 

dengan sensor gerak sebagai papan informasi  Berbasis Mikrokontroler Arduino 

dengan menggunakan sensor PIR sebagai sensor gerak dan Dot matrix p10 

sebagai display yang menampilkan informasi 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk rancang bangun Prototipe running 

text dengan sensor gerak sebagai papan informasi Berbasis Mikrokontroler 

Arduino dengan menggunakan sensor PIR sebagai sensor gerak dan Dot matrix 

p10 sebagai display 

 

1.4 Manfaat 

 Manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  pembuatan  Tugas  Akhir Prototipe 

running text dengan sensor gerak sebagai papan informasi Berbasis 

Mikrokontroler Arduino adalah sebagai alat bantu para pengguna atau calon 

pengguna kelas untuk mengoptimalkan informasi informasi terutama informasi 

kelas yang tersampaikan ke pengguna atau calon pengguna kelas 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka batasan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah penggunaan sensor PIR sebagai sensor gerak 

dan Dot matrix p10 sebagai display yang menampilkan informasi, serta 

penambahan modul bluetooth hc05 serta mencakup proses perancangan, 

pembuatan dan pengujian. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang 

meliputi : 

 

Bab I : Pendahuluan 

 Bab ini berisi latar belakang, tujun, dan ruang lingkup pembahasannya dan 

metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

Bab II : Teori Penunjang 

 Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung dan digunakan 

dalam perencanaan dan pembuatan tugas akhir. 

 

Bab III : Perencanaan dan Pembuatan Sistem 

 Bab ini membahas perencanaan dan perealisasi tugas akhir meliputi 

pernagkat keras dan perangkat lunak yang digunakan 

 

Bab IV : Pengujian Alat 

 Bab ini membahas tentang pengujian dan hasil yang diperoleh dari system 

yang telah dibuat. 

 

Bab V : Penutup 

 Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari perencanaan dan 

perealisasi tugas akhir ini serta saran yang dapat diberikan  untuk penyempurnaan 

dan pengembangannya kelak. 

 

 

 

 

 

 


