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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia elektronika saat ini mengalami kemajuan yang 

sangat cepat sekali. Dunia elektronika adalah dunia teknologi yang cukup luas, 

banyak perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu dan banyak sekali hal-hal 

yang bisa diantisipasi oleh dunia elektronika, dari hal-hal yang sederhana hingga 

hal-hal yang rumit, dari lingkungan sehari-hari hingga lingkungan industri. 

Dengan kemajuan teknologi yang berkembang dalam bidang elektronika 

ini akan banyak sekali ditemui aplikasi-aplikasi pada bidang elektronika yang 

dapat membantu mempermudah memecahkan maslah-masalah yang timbul pada 

bidang lain. Perencanaan dan pembuatan suatu alat kontrol otomatisasi, ditujukan 

untuk membantu manusia dari hal-hal yang tak bisa dilakukannya dan 

mempermudah pekerjaan yang dilakukannya. 

Suatu alat atau rangakaian otomatis biasanya dikendalikan oleh sensor. 

Sensor inilah yang menyebabkan alat atau rangkaian tersebut menjadi aktif dan 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk menggerakkan motor, 

menghidupkan lampu dan sebagainya. 

Sudah banyak sekali digunakan sensor-sensor yang menggunakan sensor 

cahaya dan suhu sebagai pemicunya atau sinar infra merah sebagai pengaktif 



rangkaian. Maka disini kita menggunakan sensor suara sebagai pemicu aktif dari 

sensor yang menggunakan microphone (mic). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pembuatan pintu geser memang memerlukan konstruksi yang agak rumit 

daripada pintu biasa, apalagi bila kita menginginkan pintu geser tersebut adalah 

otomatis, yang tentunya terdapat sensor untuk membuka pintu, pembuatan pintu 

ini yang diutamakan adalah harganya ekonomis dan komponen yang mudah 

didapatkan. 

Maka dibutuhkan suatu alat yang dapat membuka dan menutup pintu 

dengan memanfaatkan microphone (mic) sebagai sensor suara yang kepekaannya 

dapat diatur sesuai yang dikehendaki. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan mengenai alat ini tidak terlalu luas, maka penulis perlu 

membatasi diantaranya pada hal-hal berikut ini : 

 Operasional Amplifier 

 Gerbang Logika 

 Transistor 

 Multivibrator Monostabil dan Bistabil (Flip-Flop) 

 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tidak lepas dari visi dan orientasi penulis dalam 

melaksanakan Tugas Akhir yaitu : 

1. Untuk melengkapi persyaratan kelulusan akhir studi pada jurusan Teknik 

Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mewujudkan konsep perencanaan dan pembuatan suatu alat yang dapat 

membuka dan menutup pintu geser otomatis dengan menggunakan 

microphone (mic) sebagai sensor untuk membuka pintu. 

3. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan rutin yang biasa 

dilakukan manusia. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada Tugas Akhir ini sistematika penulisan disusun dalam lima bab 

dengan pokok bahasan tiap bab adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi teori yang mendukung cara kerja rangkaian. 



 

BAB III PEMBUATAN ALAT PEMBUKA DAN PENUTUP PINTU GESER 

OTOMATIS DENGAN SUARA 

Bab III ini berisi tentang pembuatan alat pembuka dan penutup pintu geser 

otomatis (rangkaian pendukung) dari awal sampai akhir (sensor suara sampai 

motor penggerak pintu). 

 

BAB IV ANALISA 

Bab IV ini berisi tentang pengujian analisanya baik secara perbagian maupun 

keseluruhan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab V berisi berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 


