
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus berpikir kreatif, tidak hanya 

menggali penemuan-penemuan baru, tapi juga memaksimalkan kinerja sistem dari teknologi yang 

ada. Penggabungan atau bahkan penggantian teknologi lama dengan teknologi baru semakin 

banyak terjadi saat teknologi yang digantikan dirasa tidak lagi memenuhi kebutuhan manusia 

sekarang yang semakin hari semakin kompleks. Dampak positif yang dapat secara langsung 

dirasakan oleh manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi salah satunya 

adalah kemudahan dalam mengakses sistem yang dimilikinya. 

Membuka dan menutup tirai rumah maupun kantor merupakan pekerjaan setiap hari, karena 

di zaman sekarang banyak orang sibuk dengan pekerjaan mereka, maka bayak hal atau kegiatan 

yang terpaksa mereka abaikan. Hanya dengan sebuah smartphone dapat dijadikan sebagai 

pengontrol pembuka dan penutup tirai dengan sistem pengendali jarak jauh yang memanfaatkan 

teknologi nirkabel. alat yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang bertujuan dapat menghemat 

tenaga, waktu dan uang bagi penggunanya. 

Pemanfaatan smartphone android sebagai alat komunikasi dan telepon cerdas telah banyak 

mengalami perkembangan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Zurnawita dan Cipto 

Prabowo tentang remote switching, digunakan komunikasi wifi antara smartphone berbasis 

android dan wizfi210 [14], Penelitian ini memanfaatkan teknologi berbasis jaringan menggunakan 

smartphone android dan wizfi210 untuk menghidupkan lampu taman. Selanjutnya penelitian yang 

telah dilakukan oleh Darwin Sudarma, mengenai sistem kendali lampu on/off dengan smartphone 

android via bluetooth [11], teknologi ini mampu mengendalikan lampu dari jarak dekat dan jarak 

pancar keluaran mencapai 10 meter. Ada dua poin yang bisa diambil serta dilengkapi beberapa 

kekurangan pada penelitian tersebut, yakni kedua teknologi tersebut sama-sama memiliki daya 

yang cukup besar dan range frekuensi yang rendah, serta harganya pun lebih mahal. 

Penggunaan sistem komunikasi nirkabel (wireless) sebagai media komunikasi pada sistem 

jaringan komputer semakin popular sekarang ini .Hal ini membuat proses pertukaran informasi 

dan komunikasi menjadi cepat dan mudah. Pada Tugas Akhir ini akan dirancang sebuah sistem 



penggerak motor untuk buka tutup gorden yang akan dikoneksikan melalui smartphone android 

secara wireless menggunakan XBee Wi-fi Module pada frekuensi 2,4 GHz. 

Kelebihan dari wireless Xbee Wi-fi ini adalah meski daya yang dibutuhkan rendah yakni 3,3 

volt DC tetapi frekuensi yang tinggi mencapai 2,4 GHz. Berbeda dengan teknologi wireless 

lainnya, Xbee Wi-fi memiliki rentang Line of Sight hingga 400 kaki atau 120 meter (indoor) dan 

1000 meter (outdoor), serta rentang data 1 – 65 Mbps. Sehingga User dapat melakukan kendali 

perangkat elektronik dengan lebih aman dan nyaman karena tidak melakukan kontak secara 

langsung dengan perangkat.  

Berdasarkan pemaparan tersebut mendorong penulis untuk mencoba membuat suatu alat yang 

dapat mengontrol buka tutup tirai gorden jarak jauh secara wireless menggunakan smartphone 

sebagai pemancar (Tx). sedangkan penggerak motor yang terkoneksi dengan Zigbee (Xbee Wi-fi) 

yang bekerja sebagai wireless Receiver atau penerima (Rx), kemudian diintegrasikan dengan 

mikrokontroller Sehingga diharapkan dapat diciptakan sebuah alat pengendali tirai secara nirkabel 

dengan menggunakan sistem komunikasi wifi secara presisi dan akurat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan antara lain: 

1. Bagaimana rancang bangun sistem penggerak motor untuk pembuka dan penutup kain gorden 

menggunakan smartphone android melalui wireless Xbee berbasis mikrokontroler arduino ? 

2. Bagaimana unjuk kerja dari rangkaian pemancar dan penerima dari sistem penggerak motor 

untuk membuka dan menutup kain gorden secara otomatis menggunakan smartphone android 

melalui wireless Xbee berbasis mikrokontroler arduino ?  

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah. 

1. Melakukan rancang bangun alat pengontrol tirai atau gorden dengan smartphone android 

melalui wireless Xbee. 

2. Mengetahui unjuk kerja dari seluruh rangkaian dengan memahami setiap 

blok diagram pemancar dan penerima pada sistem pengontrol tirai atau gorden, serta 

mengaplikasikan alat pengontrol tirai atau gorden dalam kehidupan sehari-hari. 

 



1.4. Batasan Masalah 

Diperlukan batasan masalah dalam rancang bangun alat ini sehingga dapat diperoleh hasil 

yang sesuai dengan tujuan pembuatan serta membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hanya membahas mengenai motor penggerak tirai gorden yang dikendalikan dengan 

menggunakan mikrokontroler yang dikomunikasikan secara nirkabel dengan modul 

komunikasi wireless XBee tipe S6B serial to Wi-Fi, frekuensi 2,4 GHz dengan standar protokol 

IEEE 802.11. 

2. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno. 

3. Motor penggerak yang digunakan adalah motor DC 6V.  

4. Pengontrolan dilakukan menggunakan Eclipse Juno untuk pemrograman aplikasi Android. 

5. Kompatibilitas aplikasi Android dengan sistem operasi minimum versi 2.3.3 Gingerbread. 

6. Pengujian kinerja motor dilakukan menggunakan 2 gorden yang ada di rumah berukuran 1,5 

m x 2 m. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan tentang teknologi dalam 

bidang kontrol. Sehingga diharapkan para akademis dan praktisi dapat mengetahui apa yang harus 

dilakukan dalam melakukan pembuatan sistem otomatisasi pembuka dan penutup tirai gorden 

dengan metode wireless berbasis frekuensi dan juga diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar strata 1 dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

1.5.2. Manfaat Keilmuan 

  Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai aplikasi alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari dengan perancangan alat pengontrol buka tutup tirai atau gorden secara 

otomatis. Khususnya bagi orang-orang yang sedang sibuk. Dengan adanya aplikasi alat pengontrol 

tirai atau gorden ini, nantinya dapat membantu mempermudah aktivitas manusia dan menghemat 

waktu penggunanya. 

1.6. Posisi Penelitian (State of the art) 

State of the art adalah bentuk penegasan keaslian karya yang dibuat supaya bisa 

dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada tindakan plagiat sebagai bentuk pembajakan terhadap 



karya orang lain, selain itu agar terciptanya ide ide baru dalam dunia teknologi yang berkembang 

sekarang.  

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang “Remote Switching Menggunakan Komunikasi 

Wifi Antara Smartphone Berbasis Android Dan Wizfi210” oleh Zurnawita dan Cipto Prabowo, 

Teknik Elektro Dan Telekomunikasi Politeknik Negeri Padang tahun 2013. Bahwa dalam 

penulisan makalah ini alat yang dibuat memanfaatkan teknologi berbasis jaringan menggunakan 

smartphone android dan wizfi210, Kekurangan dari komunikasi wifi pada mode AdHoc hanya 

dapat dilakukan pada kondisi jarak yang terbatas tergantung kekuatan antena penangkap sinyal 

dari modul wifi, serta adanya penambahan acces point agar jarak yang terpancar menjadi lebih 

jauh. Alat tirai otomatis ini dikendalikan oleh Mikrokontroler Atmega8535 yang berfungsi sebagai 

pengontrol sistem pada rangkaian alat ini [14]. 

Setelah itu penelitian selanjutnya oleh Tenday Agus Setya Wibawa, Arifin. ST. MT, Akuwan 

Saleh. S. ST, Institut Teknologi Sepuluh November tahun 2011 tentang “Rancang Bangun Robot 

Soccer Wireless Berbasis Mikrokontroller”. Pada penelitian ini, Aplikasi menggunakan kontrol 

joystick sebagai pengontrol robot dengan teknologi wireless 802.15.4 (Zigbee) sebagai transmisi 

datanya dan robot soccer yang telah diintegrasikan dengan mikrokontroler sebagai minimum 

sistem. Hardware yang digunakan untuk sistem komunikasi wireless 802.15.4 adalah Xbee Pro, 

minimum sistem mikrokontroler ATmega 8535 [12]. 

Kemudian penelitian tentang “Perancangan Sistem Akses Pintu Garasi Otomatis 

Menggunakan Platform Android” oleh Greisye Magdalena, Fransiscus Ati Halim, Arnold 

Aribowo, Universitas Pelita Harapan Tangerang tahun 2013. Pada penelitian ini dibuat prototipe 

perangkat sistem pengendali pintu garasi rumah otomatis berbasis sistem operasi Android. Pada 

penelitian ini digunakan Arduino UNO-Ethernet Shield sebagai mikrokontroler yang mengatur 

prosedur perangkat sistem, smartphone berbasis Android dengan sistem operasi Android versi 4.0 

dan database Android SQLite untuk mengakses garasi dari jarak jauh [4]. 

Setelah itu ada penelitian tentang “Rancang Bangun Pengontrol Tirai Otomatis Via Sms”. 

Oleh Yanprima Evan D, Akuwan Shaleh , S.ST, dan Haryadi Amran Darwito, S.ST Pada 

penelitian ini, Tirai dapat dikontrol secara otomatis melalui handphone atau juga dapat dikontrol 

melalui tombol. Caranya dengan mengetik SMS,, kepada handphone server tersebut yang telah 

terhubung dengan micro. Dan micro terhubung dengan motor yang nantinya akan digerakkan. 

Motor ini merupakan penggerak dari tirai yang dimaksud [13] 



 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 State of the art 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas akhir ini memiliki sistematika penulisan dengan jumlah 6 Bab dimana setiap 

bab mempunyai isi masing masing. Berikut adalah penjabaran isi dari setiap bab : 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, posisi penelitian serta sistematika penulisan. 

 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang berkaitan dengan alat 

yang dibuat penulis. Seperti komunikasi wireless berdasarkan komunikasi IEEE 802.11, sistem 

kontrol, driver motor dan mikrokontroler. 

 BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan-tahapan dalam penelitian yang coba untuk digunakan sehingga dapat 

mempermudah dalam proses penelitian tersebut. 

 BAB 4 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi cara pembuatan, perancangan serta mengimplementasikan sistem yang telah 

dibuat sehingga dapat dimengerti tahapan dan gambaran keseluruhan sistem. 

 BAB 5 PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, kemudian di analisa 

seperti apa hasilnya sehingga dapat lebih mudah dipahami. 

 BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini merupakan pemaparan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan 

kemudian dibandingkan dengan tujuan. Pada bagian saran merupakan masukan untuk 

pengembangan penelitian ini selanjutnya. 

 

 

 


