
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh setiap 

manusia, yang digunakan sebagai tempat berteduh, berkumpul dengan keluarga.     

Setiap manusia memiliki keinginan untuk menempati rumah idaman. Salah satu 

kriteria rumah idaman ialah adanya kenyamanan dan kemudahan bagi setiap 

pemilik rumah.  

Melalui berbagai teknologi terbaru, pada saat ini kenyamanan rumah salah 

satunya yaitu memiliki sebuah garasi untuk menempatkan kendaraan bermotor. 

Apalagi kalau kita memiliki sebuah garasi yang sudah dirancang khusus 

menggunakan motor listrik sebagai penggerak pintu rolling garasi otomatis. Hal 

ini membuktikan bahwa saat ini teknologi semakin maju dan berkembang. 

Melalui pintu roling garasi otomatis, maka akan memudahkan pemilik rumah 

untuk membuka pintu secara otomatis dengan menggunakan remote berbasis 

XBee sebagai pengontrol arah putar motor.  

Kemajuan teknologi juga berdampak pada semua bidang dalam kehidupan. 

Contohnya pada pintu rolling garasi otomatis, kemajuan teknologi akan 

berdampak pada keefektifan pintu rolling garasi otomatis dibandingkan pintu 

dengan garasi yang masih menggunakan pintu manual untuk membuka garasi. 

Pintu rolling garasi otomatis, merupakan pintu yang dirancang menggunakan 
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motor listrik, yang telah dirangkai dengan semua komponen pendukung seperti 

Remote berbasis XBee, mikrokontroler dan lain sebagianya.   

Hal ini menjadi ide yang sangat menarik ketika hasil dari keinginan 

tersebut dapat diwujudkan ke dalam salah satu bentuk pintu yang lebih kecil dari 

ukuran sebenarnya tetapi memiliki fungsi dan cara kerja yang sama. Dari hasil 

keinginan tersebut dapat diasumsikan bahwa dalam penelitian nantinya alat yang 

dibuat harus benar-benar bekerja secara baik agar hasil yang diharapkan untuk 

membuat rancangan pintu rolling garasi otomatis dapat berhasil yang nantinya 

dapat digunakan baik untuk rumah narasumber maupun orang lain yang akan 

memberikan apresiasi tersendiri terhadap ide tersebut. 

Bertitik tolak dari maksud dan tujuan baik tersebut maka untuk 

meningkatkan mutu dan kenyamanan rumah, maka perlu diadakannya penelitian 

dan pengujian komponen yang mendukung pintu rolling garasi otomatis.  Adapun 

judul yang diambil adalah ” PROTOTIPE PENGENDALIAN JARAK JAUH 

PADA PINTU ROLLING GARASI OTOMATIS MENGGUNAKAN REMOTE 

BERBASIS XBEE”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merancang sistem kerja pintu garasi 

otomatis yang dapat bekerja dengan baik sehingga memberi kenyamanan dan 

kemudahan bagi pemilik rumah”. 
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1.3 Batasan masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu pelaksanaan pembuatan, 

maka dibuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan mikrokontroller ATmega328 sebagai basis dalam rangkaian. 

2. Xbee sebagai modul pengirim dan penerima.  

3. Bahasa C sebagai bahasa pemrograman. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Memenuhi kewajiban melaksanakan Tugas Akhir (TA) sebagai salah satu 

persyaratan kurikulum yang ada pada Program Studi Teknik Elektro 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.  

2. Memaksimalkan teknologi yang ada sebagai wujud memperkaya hasil karya 

mahasiswa Indonesia khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

3. Mempelajari bagaimana Xbee berkomunikasi secara wireless untuk 

menggerakan arah putar motor. 

4. Membuat prototype yang siap pakai setelah semua hardware telah 

diselesaikan dan bekerja dengan baik. 
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1.5 Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian digunakan beberapa metode, diantaranya: 

1. Metode Kepustakaan  

Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari data-data 

untuk memperoleh landasan teori dan informasi sebagai bahan acuan dalam 

melakukan perencanaan, percobaan yang berhubungan dengan alat yang 

dibuat. 

2. Metode Observasi 

Yaitu melakukan penelitian dan mempelajari peralatan yang sudah 

ada untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai 

acuan dalam perencanaan dan pembuatan alat. 

3. Metode Laboratorium 

Metode ini dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan di 

dalam laboratorium yang meliputi perancangan, uji-coba, pembuatan, 

pengukuran, pengujian dan analisa benda kerja. 
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