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Dengan kebutuhan manusia akan pedindungan terhadap simr matahari 

atau air hujau sehingga dibuat paytlllg. Belltuk dasar payung pertama kali 

ditemukall 4(X)O tahun lalu. Pertama kali payung paywlg dimnclIng tnltuk 

mengha1angi sinar matahri, kemudian payung pertama kali digunakan untuk 

hujan oleb orang eim. Pada abad 16 payung menjadi populer didamth barat, 

terutama pada musim hujan. 

Deugau kemajuall teknologi dalam dunia illdustri berkemballg dellgall 

pesat. Kentajuan teknologi digunakan untuk mempermudab kenelja manusia 

dengan kata lain mendukung efisiensi keIja manusia Dan pada payung yang 

berukuran besar bekelja secara manual yang dimana untuk membuka atau 

menutup memerlukau tenaga tllallusia yang lebih. Bemwal dari sillilah tUlUlcu1 ide 

untuk membuat skripsi dengan judul " PeranCllllgall dan huplemelltasi Pembuka 

dan Penutup Payung Besar Secara Elektronika". Kelebihan payung ini dapat 

membuka dan menutup sesuai dengan menu yang telah disediakan dan 

mempennudah keinelja manusia 

lJutuk peugaplikasiatUlYa, digmillkan pada daemh pautai lItaupml kate di 

tempat yang terbuka 
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1.2 Tujuan. 

Tujuan dari perancangan dan implementasi pembuka dan penutup payung 

besar secam elektrouik uri adalah untuk membuka dan menutup payung secara 

otomatis sesuai dengan menu yang telah disediakall. 

1.3. Rumusan Masalah. 

Masalah yang akall dihadapi dItlam pembuatau skripsi ilri yaitu: 

I. Mernncang dan menempatkan sensor cahaya. 

2. MeraUCallg Rangkaiall Petlgkolldisi SUlyal (RPS). 

3. MerallCUllg Sistetll yang berbasis lllikrokontroler. 

4. MeranCUllg rangkaiall &al Time Clock (RTC). 

5. MeranCallg ratlgkaiau tampilan pada Liquid C1")lStai Display (LCD) 

6. Memncang rangkaian hubungan antara pllsh button dengan 

lnikrokolltroler. 

7. Merallcaug sistem mekanik. 

8. Perancangan dan pembuatan software sehagai pengontrol. 

1.4. Batasan Masalah 

Balasan masalah yang diangkat dalam pembuatan alai itri adalah sebagai 

beriklJi: 

1. Disedi.akall empat pilihan pada payUllg yang dibuat, tergantung dati 

inputan yang diberikan dan ditampilkan pada LCD . Pilihan tersebut 

adalah: 
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a. Membuka dan mellutup paymIg secara otomali.'I dettgall 

menggtmakan sensor eabaya. ditnmUl sensor yatIg cligutUlkml 

Wltuk mendeteksi adanya mbaya matahari. 

h. Memhuka dan menutup paYWlg secara otomatis dengan 

tim(7 dalam satuan jam. 

c. Metnbuka dau mellutup paymIg secara otomatis dengan eara 

menekan tombol 1 ulltuk tUlik mau tOUlbol 2 mrtuk turun. 

d. Mengatur waktu seOOgai acuan Timer. 

2. Ul-umu diameter payuug 3 tn, dan penempatall paymIg pada lokasi 

tetap. 

3. Sebagai pembuka dan penutup paymIg menggwmkml motor DC (motor 

pqwt..>r willdow). 

4. Power supp(v pada alat menggWla1can listrik, karena penggWlaan pada 

aIat memerlukau interval wal"tu yang lama. 

5. Pellntup payuug melIggmmkatl kain parasit. 
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1.5. Sistematika Kegiatan. 

riaJam pembuatan skripsi ini ditempuh Jangkab-Jangkab seOOgai berilrut: 

Pembuatan 
,.-0 rangkaian 

~ elektronik 

I 
I, 

I 
SIIMIi 

,.-0 
Perencanaan 

---t 
Pengujian 

I-'-
Penmuatan 

InIotmasi mekanik I- alai IapoIan 

Pembuatan 
L. program pada -

mikrokontroler 

Gamhar 1. Metodologi pemllC811gan 

Penjelasan. dati hagau di atas sebagai beril-ut: 

» Survei htformasi 

Mempe1~ari literatur mengenai teori-teori e1ektronika yang berbubungan 

dellgan perencall88n dan petnbu81an al81. Survei iui<muasi ini melalui 

bebempa sumber, autara lain illtemet, datasheet, dan bebempa teori 

pemmjallg dati berbagai bul.ll. Dari studi literatur maka akan diperoleh 

informasi dan data-data yang diperlukan ulltuk pembuatan alal 

»- Perencanaan mekanik 

PerancatlglUl dan pembuatall al81 dati segi mekauik termasuk pemasangan 

motor pellggerak sebagai pirnnti Ulltuk membuka datI menutup payuug. 

» Pembuatau IlmgJ;aiall elektrollik 

Pembuatan berbagai macam rangkaian, seperti rangkaian Wltuk driver 

motor, RPS, dan rangkaian mikrokontroIes-. 
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» Pembuatan p-ogram pada mikrokontro1er 

Memprognnn mikrokontroller sesuai detlgall pereru:auaml yang te1ah 

dibuat agar dapat mengakomodasi semua 1/0, tennasuk motor penggerak. 

)- Pengujian alat 

Melal-ukml pengujian alat lUltuk melldaprtkall hasil petlgukurnn ymlg 

maksimal dau mellcari kesalahall/kel·urw.lgati yaug tecjadi selmna 

pembuatau alat. Dari pengujian alat illi dapat dilal.-ukml penyempumaau 

dan penarikan kesimpulan dati alat yang teIah dihuat 

» Pembnatan 1apoOl11 

Menulis 1apornn shipsi berdasarkau hasil uji kerja alat secarn keseluruh.'l1l. 

1.6. Sistemauka PenulisaD. 

Untuk mempennudah pembahasan dan pengertian masalab, maka perlu 

adanya proses pemhahasan secara bertabap yang saling berbit mulai dati bah 

pertama sampai bab ternkhir. Adapull .'Iistt.'f1latika tersebut adalah sebagai berik:ut. : 

- BABI : Berisi Iatar belakallg, tujUllll, nnnusan masalah, OOtaswl 

masalah, sistematika kegiatan dan sistematika penulisan. 

- BAH n : Membahas mellgenai teorl pemmjallg dan cam kerja kompollen 

ymtg dipakai dalam perencallaan dan pembuatau alat illi 

- BAB ill : Membahas tentang perencanaan alat kemudian dilanjutkan 

dengatl pembuatan alat yattg memhahas tel1tang pembuatan 

harthture dall.voftware 
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- BAB IV : Membahas mel1genai pellgukunm aIm secara keseluruhall. 

- BAB V : Membahas kesiInpnlan yang didapat selatna pernnc8ngan dan 

pembuatan skripsi. 




