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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan latar belakang permasalahan yang mendasari 

pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang direalisasikan dan sistematika penulisan skripsi. 

1.1. Tujuan 

Merancang dan merealisasikan alat pengatur ketinggian meja berbasis arduino yang 

diaplikasikan khususnya pada meja kerja seperti meja dosen ketika mengajar di kelas, 

melalui kontrol Remote Bluetooth. 

 

1.2. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya teknologi dan perekonomian di Indonesia, tidak heran 

banyak pekerja kantor yang bekerja menggunakan komputer baik dalam posisi duduk 

maupun berdiri. Tidak hanya pekerja kantor saja, guru atau dosen juga melakukan 

kegiatan belajar mengajar sambil berdiri. Menurut studi yang diterbitkan oleh European 

Journal of Preventive Cardiology pada tahun 2018, menunjukan kebiasaan berdiri selama 

6 jam bisa menurunkan berat badan lebih dari 2,5 kg dalam setahun serta juga dapat 

mencegah serangan jantung dan menekan resiko diabetes[1]. Selain itu, bekerja sambil 

berdiri dirasa efektif untuk membantu karyawan, guru, dan dosen agar lebih mudah 

berkonsentrasi karena merasa lebih terjaga[2]. 

Dengan menggunakan meja yang dapat diatur ketinggiannya untuk posisi duduk 

dan berdiri, diharapkan pengguna dapat memperoleh kenyamanan dalam bekerja tanpa 

harus memperhatikan seberapa tinggi orang yang akan menggunakan meja tersebut dan 

dapat mempertahankan kondisi kerja yang nyaman[3]. 

Berdasarkan fakta tersebut, maka dirancang meja yang dapat diatur ketinggian 

secara otomatis dengan menggunakan sistem penyimpanan yang dapat diakses oleh 

pengguna yang sebelumnya sudah melakukan proses penyimpanan. Dalam skripsi ini, 

terdapat kaki meja yang dihubungkan dengan aktuator linear kemudian dihubungkan 

dengan Arduino Mega dan dapat dikontrol menggunakan Remote Bluetooth. Remote 

Bluetooth digunakan sebagai media pengontrol sistem meja dengan ketinggian meja yang 

sudah diatur dan disimpan dalam Data Logger pada Remote Bluetooth. Penggabungan 
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sistem ini dimaksudkan agar pengguna meja dapat lebih mudah dan praktis dalam 

mengatur ketinggian posisi duduk maupun berdiri sesuai data dari pengguna. Dari 

permasalahan tersebut maka pada skripsi ini akan dibuat sebuah meja yang dapat diatur 

ketinggiannya dengan kontrol Remote menggunakan media koneksi Bluetooth. Berikut 

adalah tabel studi literatur dengan alat yang sudah ada : 

Tabel 1.1 Studi Literatur 

Spesifikasi Pengendali 

Ketinggian 

Meja Kerja 

dengan 

menggunakan 

Remote 

Media 

Koneksi 

Bluetooth 

IKEA 

Bekant 

Meja 

Kerja[4] 

Pengatur 

Posisi 

Ketinggian[5] 

Pengendali 

Ketinggian Meja 

Otomatis dengan 

Kontrol 

Smartphone 

Android 

menggunakan 

Media Koneksi 

Bluetooth[6] 

Alat dapat 

mengendalikan 

ketinggian meja 

secara manual. 

 

✔ 

 

✔ 

 

✘ 

 

✔ 

Alat dapat 

dikendalikan 

dengan 

menggunakan 

Remote 

Bluetooth. 

 

 

✔ 

 

 

✘ 

 

 

✘ 

 

 

✘ 

Alat dapat 

menahan beban 

dengan berat 

maksimum 50 

kg. 

 

✔ 

 

✔ 

 

✘ 

 

✔ 
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Alat 

menggunakan 

sensor 

Ultrasonik 

sebagai 

pendeteksi 

ketinggian meja. 

 

 

✔ 

 

 

✘ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

Alat 

menggunakan 

Aktuator Linear 

sebagai 

penggerak naik 

dan turunnya 

meja. 

 

✔ 

 

✘ 

 

✔ 

 

✔ 

Pengguna dapat 

menyimpan data 

ketinggian meja 

yang selanjutnya 

bisa digunakan 

kembali. 

 

 

✔ 

 

 

✘ 

 

 

✘ 

 

 

✘ 

Alat ini 

menggunakan 

LCD 16 × 2 

untuk 

menampilkan 

ketinggian meja. 

 

 

✔ 

 

 

✘ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 
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Kelemahan  Meja tidak 

dapat 

melakukan 

pengaturan 

ketinggian 

meja secara 

otomatis. 

Pada menu 

otomatis, 

meja harus 

melakukan 

input data 

ketinggian 

setiap kali 

digunakan. 

Kemiringan meja 

dalam arah tegak 

lurus vertikal 

terhadap lantai 

jauh dari 

International 

Standard 

Organization 

yang seharusnya 

0,0030 menjadi 

0,60 saat meja 

mengangkat 

beban 50 kg[6]. 

 

Alat ini akan digunakan sebagai meja kerja. Ketinggian yang bisa diatur oleh 

pengguna yaitu dari ketinggian 70 cm hingga 100 cm. Pengguna dapat mengatur 

ketiggian meja secara manual dan otomatis. Alat ini menggunakan 2 sistem yaitu pada 

Meja dan Remote Bluetooth. 

 

1.3. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

017/I.3/FTEK/IV/2019 pada tanggal 29 April 2019, spesifikasi skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Meja ini memiliki dimensi fisik dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 55 

cm, dan tinggi 70 cm. 

2. Meja dapat bergerak dari ketinggian 70 cm sampai dengan 100 cm dalam 

waktu <5 menit. 

3. Terdiri dari 2 mode yaitu manual dan otomatis yaitu sebagai berikut : 

i. Dalam mode manual, ketinggian meja dapat diatur dengan 

menekan tombol Up, Down, dan Stop. 
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ii. Dalam mode otomatis, ketinggian meja dapat diatur dengan 

memilih data ketinggian meja yang sudah disimpan terlebih 

dahulu. Jika data belum tersimpan, pengguna harus menyimpan 

data ketinggian meja terlebih dahulu. 

4. Beban maksimal yang dapat ditahan meja adalah 50 kg. 

5. Tegangan sumber meja menggunakan PLN 220 V. 

6. Tegangan sumber Remote Bluetooth menggunakan baterai Powerbank 

sehingga dapat dibawa kemana-mana. 

7. Dapat menampilkan hasil pembacaan ketinggian meja melalui tampilan 

LCD 16×2 yang terdapat pada box sistem. 

8. Dapat menampilkan data ketinggian meja melalui LCD 20×4 dan 

menyimpan data ketinggian meja dengan Data Logger pada Remote 

melalui media Bluetooth. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan, skripsi ini dibagi secara sistematis yang terjabar dalam lima bab 

yaitu sebagai berikut. 

BAB I   Pendahuluan 

  Berisi Tujuan, Latar Belakang, Spesifikasi Alat, dan Sistematika 

Penulisan 

BAB II  Dasar Teori 

Berisi penjelasan tiap komponen penyusun perancangan alat pada skripsi 

ini. 

BAB III Perancangan Alat 

Berisi tentang perancangan masing-masing bagian dari perangkat keras 

maupun perangkat lunak. 

BAB IV  Pengujian dan Analisis 

Berisi tentang pengujian dan analisis perangkat keras maupun perangkat 

lunak yang telah direalisasikan. 

BAB V Penutup 
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Berisi kesimpulan dan saran perbaikan maupun pengembangan lebih 

lanjut yang berkaitan dengan skripsi ini. 

 

 

 




