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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini Saat ini teknologi adalah bagian penting 

dari kehidupan manusia. Teknologi merupakan salah satu 

hal yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Karena 

teknologi ini sudah ada sejak berabad-abad lalu dan 

hingga kini masih terus berkembang. Tanpa adanya 

teknologi, manusia akan kesulitan untuk berkomunikasi 

dan melakukan suatu kegiatan terutama kegiatan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari hari. Kini 

teknologi berkembang begitu cepat seiring dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan. Teknologi memiliki 

banyak sekali peranan dan dampaknya dalam berbagai 

bidang, Seperti teknologi infrared yang umumnya populer 

muncul pertama kali digunakan untuk remote TV,yang 

fungsinya untuk mengatur, mencari, dan mengganti 

channel TV. Kemudian teknologi infrared berkembang 

dan digunakan untuk handphone sebagai media share data 

pada handphone sebelum adanya teknologi Bluetooth. 

Tetapi Teknologi Infrared belum banyak dijumpai dalam 

alat-alat penunjang kehidupan sehari hari, misalnya 

Sebagian orang terbiasa memadamkan lampu kamar 

sebelum tidur, baik untuk alasan kenyamanan ataupun 
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untuk efisiensi energi listrik. Bagi yang memiliki lampu 

tidur, memadamkan lampu tidur bukanlah hal yang 

merepotkan karena posisi lampu tidur biasanya 

berdekatan dengan tempat tidur, namun bagi yang tidak 

memiliki lampu tidur, akan cukup merepotkan bila harus 

berjalan menuju saklar lampu kamar yang berada di 

dinding, terlebih saat kantuk sudah datang. Adalah hal 

yang sangat membantu jika lampu kamar dapat 

dinyalakan dan dipadamkan tanpa harus berjalan menuju 

saklar di dinding. Untuk itu diperlukan sebuah alat yang 

dapat menyalakan dan memadamkan lampu kamar tanpa 

harus beranjak dari tempat tidur. Tak banyak yang tau 

bahwa teknologi infrared bisa digunakan sebagai remote 

switch untuk mematikan dan menghidupkan alat alat yang 

pada dasarnya dikendalikan oleh saklar manual listrik.. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai 

dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

antara lain : 

1) Sebagai salah satu syarat kelulusan 

Diploma III pada Program Studi Teknik 
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Informatika Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

2) Menerapkan teori yang sudah diperoleh 

selama di bangku kuliah ke dalam bentuk 

perancangan receiver sebagai switch 

menggunakan media infrared. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dengan 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini antara lain : 

1) Memaksimalkan pemanfaatan infrared 

pada peralatan listrik sebagai switch.  

2) Mengupayakan implementasi terhadap 

teori dengan menggunakan alat dan bahan 

sesederhana mungkin tanpa mengurangi 

nilai fungsionalitasnya. 

1.3 Rumusan Masalah 

- Bagaimana membuat sistem perancangan receiver 

sebagai switch menggunakan media infrared 

dengan biaya sehemat mungkin. 



 

4 

- Bagaimana memaksimalkan fungsi infrared 

sebagai media pengendalian on dan off pada suatu 

switch. 

- Bagaimana mendapatkan kemudahan dalam 

pengendalian on dan off pada saklar lampu. 

1.4 Batasan Masalah 

- Komponen yang digunakan untuk memfungsikan 

Rangkaian receiver infrared sebagai switch on dan 

off. 

- Dilakukan konfigurasi pada remote infrared untuk 

digunakan sebagai pengendali rangkaian receiver 

infrared. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan sistem perancangan 

receiver sebagai switch menggunakan media infrared 

antara lain sebagai berikut : 

1) Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

teori penunjang mengenai pengertian dan fungsi 

dari infrared. Selain itu dilakukan pula pengecekan 
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terhadap sistem kerja dari rangkaian receiver agar 

digunakan secara maksimal. 

 

2) Perancangan dan penyediaan perangkat yang akan 

digunakan 

Tahap ini dimaksudkan untuk 

mempersiapkan semua tools yang sesuai untuk 

mengimplementasikan rangkaian receiver dan 

fungsi dari infrared. 

3) Implementasi 

Apabila setiap tools yang akan digunakan 

untuk mengimplementasikan perancangan receiver 

sebagai switch menggunakan media infrared sudah 

terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan 

implementasi terhadap perancangan receiver 

sebagai switch menggunakan media infrared  

dengan menggunakan remote infrared. 

 


