
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem dalam  pabrik saat ini telah dituntut untuk melakukan suatu 

pekerjaan secara otomatis dan cepat. Salah satu sistem yang banyak digunakan 

adalah pengepakan benda. Namun kebanyakan sistem masih bersifat manual 

dan masih banyaknya panel-panel yang harus dikontrol oleh pekerja, sehingga 

membutuhkan area yang lebih luas. Namun seiring dengan perkembangan 

teknologi, telah ditemukan berbagai cara untuk mengatasi hal itu. Salah 

satunya adalah sistem konveyor, sehingga saya menyusun tugas akhir ini 

dengan sistem tersebut dan dikarenakan juga untuk memenuhi sebagian 

persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Teknik Elektro. 

Dimana dengan bantuan sistem konveyor dan sensor tertentu, saya bisa 

mengontrol berapa banyak benda yang akan dimasukan dalam kemasan. 

Sensor yang digunakan adalah infra merah karena sensor ini mempunyai 

kepekaan yang baik dan cocok digunakan untuk penelitian bagi mahasiswa, 

karena mudah didapatkan. 

Saat ini salah satu perangkat kontrol yang cukup praktis dan banyak 

digunakan adalah mikrokontroler yaitu sebuah chip yang berfungsi sebagai 

pengontrol rangkaian elektronik dan dapat menyimpan program didalamnya. 

Sehingga saya dapat membuat program sesuai dengan keinginan, dan dapat 

digunakan sebagai pengendali suatu alat.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

Bagaimana merancang dan membuat alat yang dapat digunakan untuk 

mengontrol proses pengepakan benda secara bergantian menggunakan AVR 

ATMega 8535. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk penyusunan laporan dari perancangan ini, maka penyusun 

menggunakan suatu batasan-batasan dari permasalahan yang akan dibahas. 

Dimana batasan tersebut meliputi hal-hal yang pokok saja, antara lain : 

1. Alat tersebut hanya dapat mengontrol pengepakan dengan jumlah  

benda sebanyak tiga buah.  

2. Alat tersebut hanya dapat mengatur pengepakan benda yang bergerak 

dengan bantuan mikrokontroler AVR ATMega8535. 

1.4 Manfaat Perancangan 

 Perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Dunia Pendidikan supaya menjadi bahan pertimbangan bagi rekan-

rekan mahasiswa dalam melakukan perancangan sistem dengan 

mikrokontroler. 

2. Rekan-rekan Mahasiswa sebagai hasil realisasi dan latihan dari 

penerapan teori yang didapat dibangku kuliah.  

3. Masyarakat khalayak sebagai hal yang baru untuk mendapatkan 

tambahan pengetahuan.  
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1.5 Tujuan Perancangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini bertujuan 

untuk merancang dan membuat alat yang dapat digunakan untuk mengatur 

proses pengepakan benda secara automatik.  

1.6 Metodologi 

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk menunjang 

penelitian dan digunakan sebagai acuan yaitu: 

1. Studi pustaka dengan  mencari sumber-sumber acuan untuk berinovasi. 

2. Analisa data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang menyangkut 

bidang yang sedang dibahas serta membandingkan dan menerapkannya 

pada masalah yang akan dibahas untuk menunjang perancangan. 

3. Data selama perencanaan yaitu mencakup pengalaman yang disusun 

dan diperoleh sendiri maupun masukan dari orang lain terhadap objek 

yang direncanakan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri atas lima bab yang disusun dalam sistematika  

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan, Batasan Masalah 

dan Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian serta Sistematika 

Penulisan.   
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BAB II LANDASAN TEORI  

Berisi tentang teori-teori yang mendukung dalam 

perancangan, perakitan, dan penelitian alat.    

  BAB III PERANCANGAN ALAT  

Berisi tentang fungsi dari tiap-tiap bagian rangkaian dan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan alat. 

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA 

Berisi tentang data hasil pengujian dan analisa dari 

pengujian yang didapat.  

  BAB V PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

perancangan dan uji serta saran-saran yang dapat 

mengembangkan objek yang telah dibuat oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


