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PENDAHULUAN

1 l. Latar Belakang

Saat rni dunia hiburan nr.erupakan salah satu kegiatan yang diganurri oleh

sebagian besar masyarakat. Pentas kesenian merupakan cofioh salah satu

pagelaran di dunia hiburan. Daiam sebuah pentas kesenian diperlukan sebuah

panggung sebagai tempat pagelaran, lighting (penerangan) dan sound sistem.

Lighting (penerangan) sangat diperlukan sebagai penerangan dsn sebagai

pengllas panggung tersebut.

Proses untuk persiapan dan pengaturan lampu pada sebuah pangeg€

hiburan merupakan pekerjaan yang cukup rumit dan memerlukan u'aktu yang

lama. Untuk membuat dan menata sebuah pengontrol lampu panggung diperlukan

banyak tenaga, sebab selain memasang lampu petugas harus menata puluhan

meter kabel yang disambung antara sentral dengan lampu tersebut. Adapur katrel

yang merglrubungkan antara sentral dan lampu terdiri dari lxn-yak kabel dengan

panjang puluhan meter. Banyaknya kabel yang menghubungftan peralatan-

peraiatan tersebut mengakibatkan ketidak-rapian dalam pengaturannya dan sangat

besar resiko kabel yang terlepas karena bersentr-rhan langsung dengan manusia.

Dengan melihat beberapa kekurangan dan kerumitan dalam pengontrolan

Iampu panggung maka tercetuslah sebuah konsep skripsi dengan judul sistern

pengontrol lampu panggung dengan menggunakan sistem rvireless.



1.2. Tujuan

Tujuan dari sknpsi ini adalah memtruat prototipe sistem pengonfol

untttli lampu panggung secara wireless menggunakan ndkrokontroler MCS-S1.

1.3. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti adalah merancang sistem pengontrol Iampu

panggung secara wireless menggunakan mikrokontroler MC S-5 1 .

penvalaan lampu pada sebuah pan€€iung seni dapat lebih sedikit ?

panggung kesenianl pagelaran akan lebrh mudah cara pengoperasianr:ya?

1.4. Batasan Masalah

1. Sistem yang dibuat berbasis mikrdiontroler MCS-51.

2. Hanla ada satu pemancar dan dua penerima.

3. Pada pemancar terdapat keypad sebagai peripheral input dan LCD sebagai

periphcral outprtt.

4. Jarak transmisi data 50 m.

5. Penerima hanya menerima data dari pemancar dengan menggSrnakan data-

data khusus.

6. Mengg;unakan frekuensi tunggal 409.7500 Mhz - 409.9875 Mhz.



7. Pemancar dan penerima menppiunalian walkie talkie yang sudah

dimtxlifikasi

8. Masing-masing penerima mengontrol 8 buah lampu panggung yang

diaplikasikan menggunakan lampu bohlam 5 watt,

9. Panggung yang digunakan adalah panggung untuk konser dengan ukuran

pan€€iung sebesar * 10x20 meter, untuk aplikasi dari skripsi ini

menggr.nakan panggung dengan ukuran * 0.5x1 meter.




