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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Beberapa dekade terakhir perkembangan dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususunya teknologi dan pengetahuan dibidang elektronika telah 

begitu pesat perkembangannya. Untuk itu kita perlu mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dengan seksama, kalau tidak kita akan ketinggalan. Dalam 

penyusunan skripsi ini penulis akan membahas tentang peralatan elektronika yaitu 

Rancang bangun alat penghitung jumlah pengunjung di toko Adhelina berbasis 

mikrokontroler ATMega 16, fungsi alat ini adalah menghitung setiap orang yang 

masuk dalam toko ataupun yang keluar toko. Alat ini dapat digunakan didalam 

kapal, gedung pertunjukan, atau stadion dan lain – lain.  

Penggunaan  komponen  mikrokontroller  itu saat ini dapat dipastikan telah 

dapat diaplikasikan hampir pada semua peralatan-peralatan yang menggunakan 

sistem kontrol. Aplikasi kontrol dapat berguna bagi kehidupan manusia maupun 

dalam bidang industri, dan memungkinkan untuk menciptakan perangkat yang 

mendukung kinerja manusia lebih praktis atau sebagai alat bantu kerja yang 

efisien. Salah satunya adalah sistem pendeteksi pengunjung yang keluar masuk 

toko secara otomatis yang dikontrol oleh mikrokontroller.  

Mikrokontroller ini merupakan bagian dari suatu system mikroprosesor 

yang berorientasi kontrol dengan rangkaian pendetak (clock generator) yang 

dipaket menjadi satu chip tunggal yang dapat di program dan didalamnya sudah 

memiliki rangkaian - rangkaian pendukung sebagai mikrokomputer. 

Berdasarkan pemikiran diatas pada kesempatan ini penulis mencoba 

merancang sistem kerja sebuah alat yang dapat mendeteksi jumlah orang yang 

keluar masuk toko atau ruangan dengan menggunakan mikrokontroller 

ATMega16. Mikrokontroller ini mudah didapat dipasaran dan juga dari segi 
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kapasitas karakteristik komponen mendukung untuk aplikasi kerja sistem yang 

dirancang.  

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah terdiri dari identifikasi masalah dan batasan masalah. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian jelas maka dapat di identifikasi 

masalah-masalah antara lain yaitu membuat suatu alat penghitung jumlah 

pengunjung di toko Adhelina berbasis mikrokontroler ATMega 16 agar 

memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi jumlah pengunjung yang 

datang ke toko serta memberi kenyaman kepada pengguna dalam mengontrol 

pemasukan. 

 

1.2.2 Batasan Masalah  

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan dan agar 

masalah-masalah menjadi lebih terarah. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini diantaranya: 

a. Sistem hanya membahas tentang rancang bangun alat penghitung jumlah 

pengunjung di toko AdheLina berbasis mikrokontroler ATMega 16. 

b. Sensor yang digunakan yaitu Sensor Ultrasonic SRF04. 

c. Menggunakan buzzer. 

d. Bahasa pemograman yang digunakan yaitu bahasa pemprograman Basic 

dengan menggunakan BASCOM-AVR. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam pembuatan laporan penelitian ini adalah :  

a. Merancang-bangun alat penghitung jumlah pengunjung di toko AdheLina 

berbasis mikrokontroler ATMega 16.  

b. Mempelajari prinsip kerja dari mikrokontroler ATMega 16. 

Manfaat dalam pembuatan laporan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui prinsip kerja dari mikrokontroler ATMega 16 

b. Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam penghitungan jumlah 

pengunjung. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan 

laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

a.   Studi pustaka (Literatur) 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasal dari 

berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah dan internet dimana isi 

dari sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam 

penulisan ini. 

b.   Analisis sistem 

Analisis  sistem  dilakukan  untuk  memberikan  arahan  dan  menentukan 

tahap proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. Analisis 

sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1)   Analisis masalah 

Pada  tahap  ini  dilakukan  untuk  mengetahuai  masalah  yang 

sedang terjadi pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. 

2)   Analisis kebutuhan 

Pada  tahap  ini  dilakukan  untuk  mengetahuai  kebutuhan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 
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3)   Analisis kelayakan 

Berdasarkan  pada  tahap  analisis  kebutuhan  bahwa  pada  tahap  

ini menjelaskan apakah sistem yang dibuat layak atau tidak untuk 

dilanjutkan, baik dari segi kelayakan teknologi maupun operasional. 

4)   Analisis sistem berjalan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui sistem atau proses yang 

sedang berjalan sekarang, digambarkan dalam activity diagram. 

c.   Perancangan sistem 

  Perancangan  sistem  adalah  merancang  sistem  secara  rinci  berdasarkan 

hasil  analisis  sistem  yang  ada,  sehingga  menghasilkan  model  baru  yang  

diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Perancangan perangkat keras 

Perancangan  perangkat  keras  merupakan  skematika  alat  yang 

digunakan untuk membangun prototipe alat. 

2)   Perancangan perangkat lunak 

Pada tahap ini terdiri dari rancangan layar,  flowchart  dan 

algoritma. Rancangan  layar  merupakan  perancangan  antarmuka  untuk  

pengendali yang  digunakan  oleh  pengguna.  Flowchart  digunakan  

sebagai  penjelas dalam menggambarkan urutan proses pada aplikasi. 

Sedangkan algoritma digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan 

dan perencanaan suatu program.  

d.   Implementasi 

Pada  tahap  ini  adalah  proses  memaparkan  hasil-hasil  dari  instalasi 

perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan layar 

dan pengujian.  Pada  tahap  pengujian  dilakukan  uji  coba  terhadap  

aplikasi. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila terdapat 

kesalahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat dilakukan 

perbaikan yang diperlukan. 

 



5 
 

1.5 Sistematika Penulisan  

Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab  ini  membahas  tentang  latar  belakang,  rumusan  

masalah, batasan  masalah,  tujuan  penelitian,  dan  

metodologi  penelitian yang  digunakan  serta  sistematika  

penulisan  untuk  menjelaskan pokok-pokok pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab  ini  menjelaskan  tentang  landasan  teori  yang  

menguraikan teori-teori  yang  mendukung  judul,  dan  

mendasari  pembahasan secara detail.  

BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan isi dari PEP (Project Execution Plan) 

seperti objective  proyek,  identifikasi  stakeholder,  

identifikasi deliveriables,  penjadwalan  proyek,  RAB  

(Rencana  Anggaran Biaya) dan tim proyek. 

BAB IV  ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang 

dibuat, baik itu mengenai analisis sistem, perancangan sistem, 

paparan implementasi dan hasil uji coba program. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran 

berdasarkan pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. 


