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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mikrokontroler yang semakin pesat menuntut

manusia untuk menyeimbangkan diri untuk dapat memanfaatkan teknologi

tersebut dengan tujuan dapat memperbaiki kualitas hidup . Dengan teknologi yang

ada saat ini, manusia dapat membuat berbagai macam peralatan sebagai alat bantu

dalam menjalankan berbagai kegiatan . Disisi lain, manusia saat ini terlalu sibuk

dengan kesibukan masing-masing yang menjadikan lalai untuk melakukan hal lain

yang tidak kalah penting. Salah satunya, kewajiban beribadah bagi umat muslim,

terutama pelaksanaan waktu shalat fardhu lima waktu yang merupakan rukun

iman pertama bagi umat muslim kadang terlambat, terabaikan bahkan terlupakan.

Salah satu faktor dimana seorang muslim menjad i terlambat atau bahkan lupa

untuk melaksanakan sholat adalah jika orang tersebut beraktifitas dalam

lingkungan dimana suara adzan masjid tidak dapat menjangkau daerah tersebut,

misalkan disebuah ruangan perkantoran, maka jika saat sholat tiba ada

kemungkinan orang tersebut lupa dengan kewajiban sholat karena selain terlalu

sibuk dengan pekerjaan.

Dari latar belakang masalah diatas, maka bisa diambil sebuah solusi untuk

mengatasi permasalahan lupanya seorang muslim menjalankan ibadah sholat

dengan memanfaatkan teknologi mikrokontroler. Solusi yang dimaksud adalah

dengan membuat sebuah alat otomasi pewaktuan sholat. Alat ini nantinya akan



2

mengumandangkan adzan pada saat waktu sholat fardhu tiba. Alat ini merupakan

pengembangan dari versi yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya (Hamam

Mucholid D400930011, Tugas Akhir Teknik Elektro UMS ”Jadwal waktu sholat

secara otomatis dalam satu tahun menggunakan Mikrokontroler 68HC11” ) , jika

pada versi sebelumnya penanda waktu sholat menggunakan suara buzzer dan

penampil seven segment, maka pada al at yang akan dibuat kali ini dikembangkan

dengan menggunakan penanda waktu sholat adalah suara adzan dan sebagai

penampil digunakan LCD dan dot matriks, sehingga akan lebih memudahkan

seseorang untuk melihat informasi waktu sholat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan, bagaimana membangun dan merealisasikan suatu sistem yang

dapat digunakan untuk melakukan pemberitahuan waktu sholat dan

mengumandangkan adzan secara otomatis pada saat tiba waktu sholat berbasis

mikrokontroler?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka

pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai

berikut :
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1. Sistem Pewaktuan Shalat akan dibatasi padabeberapa kota, yaitu kota

Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Makassar dan

Jayapura.

2. Output berupa suara adzan dan display berupa Dot Matrix dan LCD yang

dapat menampilkan menit, jam, hari, tanggal, bulan, t ahun, serta

menampilkan pesan waktu shalat pada saat sholat tiba.

1.4 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah

membuat sebuah sistem otomasi penanda waktu sholat yang akan

mengumandangkan adzan serta menampilkan pesan wak tu sholat.

1.5 Manfaat

Manfaat dari perancangan Sistem Pewaktuan Shalat ini adalah :

1. Membantu umat muslim terutama yang berada didaerah yang tidak

terjangkau suara adzan dari masjid agar dapat mendengar panggilan sholat.

2. Mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatkan pada kegiatan perkuliahan

dalam dunia nyata.

3. Memanfaatkan mikrokontroler menjadi sebuah perangkat pengingat waktu

pelaksanaan ibadah sholat .
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari laporan akhir penelitian ini yang berupa karya

tulis (skripsi) yang dibagi dalam lima bab, dengan Bab I berisi pendahuluan yang

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan

manfaat dan sitematika penulisan. Bab II berisi tentang landasan teori, yaitu teori-

teori yang menjadi acuan dalam pembuatan tugas akhir. Bab III berisi

perancangan sistem meliputi proses perancangan dan pembuatan sistem. Bab IV

berisi pengujian dan analisa sistem. Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan dan

saran berdasarkan hasil pembuatan alat yang telah dilaksanakan.




