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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Dioda cahaya atau lebih dikenal dengan sebutan LED (light emitting diode) adalah 

suatu  semikonduktor  yang  memancarkan  cahaya ketika diberi tegangan maju. 

LED  disebut LED Matrix adalah sebuah komponen LED yang tersusun secara 

matriks. Pemanfaatan LED Matrix di masyarakat dapat berupa tampilan informasi 

dalam bentuk Running Text terprogram. Untuk merubah informasi yang tampil,  

pengaksesan harus menggunakan komputer dan merubah data pada program yang 

membutuhkan proses waktu.  

Running Text dapat dimanfaatkan untuk menggantikan fungsi papan pengumuman 

misalnya pada perpustakaan. Informasi pada papan pengumuman berupa kertas 

yang ditempelkan pada papan pengumuman. Penggantian informasi yang 

dilakukan oleh petugas dengan menempelkan kertas pada papan pengumuman  

kurang efisien, pengunjung cenderung tidak terlalu memperhatikan informasi pada 

papan pengumuman. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dirancang sebuah 

sistem sebagai pengganti peran informasi yang ditempel pada dinding papan 

pengumuman.  
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Dengan latar belakang tersebut, dirancang Purwarupa Running Text tampilan 

informasi LED Matrix berbasis Arduino dan Android  studi kasus perpustakaan 

Unila. 

1.2  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Menggunakan LED Matrix yang menyampaikan informasi dalam bentuk 

Running Text terintegrasi  Arduino dan Android. 

2. Menggunakan jaringan WiFi sebagai jalur komunikasi antara Arduino 

pengendali LED Matrix dengan Android untuk merubah informasi yang 

ditampilkan LED Matrix. 

1.3  RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang LED Matrix yang menyampaikan informasi dalam bentuk 

Running Text terintegrasi menggunakan mikrokontroler (Arduino) dan telepon 

pintar (Android) menggunakan jaringan WiFi sebagai jalur komunikasi. 

1.4  SISTEMATIKA PENULISAN 

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memberikan pengarahan secara 

jelas permasalahan laporan tugas akhir ini dan juga merupakan garis besar 

pembahasan Tiap-tiap bab diuraikan sebagai berikut: 

PENDAHULUAN 

Menjelaskan tugas akhir secara umum, berisi latar belakang, tujuan, rumusan 

masalah, dan sistematika penulisan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan secara garis besar tentang pustaka yang digunakan dan 

berhubungan dengan sistem yang dibuat. 

METODE PENELITIAN 

Memuat langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian, diantaranya waktu 

dan tempat penelitian, alat dan bahan, komponen serta perangkat  penelitian, 

serta prosedur kerja. 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini berisi mengenai hasil pengujian dari percobaan dan membahas 

terhadap data-data hasil pengujian yang diperoleh. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menyimpulkan semua kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh 

selama proses penelitian. 


