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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Pada umumnya otomatisasi merupakan hal yang sudah di anggap biasa 

dewasa ini, hal tersebut terjadi dikarenakan keinginan manusia untuk 

mempermudah kegiatannya agar lebih praktis dan efisien dengan membuat 

teknologi canggih.  

Salah satu hasil dari penemuan teknologi canggih tersebut di temukan nya 

perangkat mikrokontroler, dimana alat berukuran kecil ini dapat di gunakan 

sebagai alat kontrol, yang mampu mengkontrol alat lain sehingga pengerjaan nya 

dapat dijalankan secara otomatis.  

Selain perangkat mikrokontroler hasil dari penemuan teknologi canggih 

lain nya adalah sinar infra merah (infrared), merupakan sebuah sinar yang tidak 

dapat terlihat oleh mata telanjang, sinar yang memiliki penyalur (tranduser) dan 

penerima (receiver) ini memilki banyak fungsi, salah satunya dapat di gunakan 

sebagai saklar untuk menghidupkan relay-relay yang kemudian relay tersebut 

dapat menghidupkan beban yang lebih besar. 

Banyak sekali contoh-contoh yang telah ada dari kegunaan alat-alat seperti 

mikrokontroler dan sinar infra merah (infrared) ini, baik di industri ataupun hanya 

digunakan di rumah saja, salah satu contoh nya adalah penggunaan sinar infra 
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merah (infrared) yang dikombinasi dengan mikrokontroler ataupun PLC 

sehingga, dapat mengatur palang pintu otomatis pada parkiran yang sekarang ini 

telah banyak digunakan di pusat-pusat perbelanjaan dan tempat umum lain nya. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis terinpirasi dan akan membuat rancang bangun 

alat dengan judul “Simulasi Pengendalian Motor Induksi 3 Fasa Dengan 

Menggunakan Remote Infra Merah Berbasis Mikrokontroler Arduino” untuk 

proyek akhir ini. Dalam proyek akhir ini penulis berharap dapat menjelaskan 

tentang bagaimana sistem instalasi pada sebuah kontrol remote infra merah 

(infrared) yang dapat mengkontrol motor induksi tiga fasa dengan prinsip 

forward-reverse, serta cara kerja dari alat tersebut. Semoga studi penelitiaan untuk 

proyek akhir ini bermanfaat untuk di masa mendatang. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Dalam Proyek Akhir ini masalah yang di rumuskan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana proses pembuatan mekanik dari alat simulasi pengendalian 

motor induksi 3 fasa dengan kontrol remote infra merah (infrared)? 

2. Bagaimana program leader dari mikrokontroler ardunino untuk 

menjalankan remote pengendali untuk alat “Simulasi Pengendalian Motor 

Induksi 3 Fasa Dengan Menggunakan Remote Infra Merah Berbasis 

Mikrokontroler Arduino” tersebut? 

3. Bagaimana cara kerja dari alat Simulasi Pengendalian Motor Induksi 3 

Fasa Dengan Menggunakan Remote Infra Merah Berbasis Mikrokontroler 

Arduino yang di buat? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 

Supaya tidak terjadi perluasan masalah, maka akan dibatasi masalah dari Proyek 

Akhir ini sebagai berikut : 

1. Dalam perancangan alat ini penulis membataskan masalah pada 

kontrol rangkaian forward-reverse yang menggunakan remote infra 

merah (infrared)  

2. Penulis membahas mengenai proses pembuatan dari alat simulasi 

pengendalian ini. 

3. Penulis membahas mengenai cara kerja rangkaian kontrol forward - 

reverse. 

1.4 Tujuan Penulisan 

 

1. Untuk memahami, proses pembuatan berserta komponen apa saja yang 

terdapat pada alat simulasi pengendalian motor induksi 3 fasa dengan 

kontrol remote infra merah ( infra red). 

2. Penulis dapat membuat program dari mikrokontroler ardunino untuk 

menjalankan remote penggerak motor induksi 3 fasa tersebut. 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja beserta prinsip kerja dari alat 

simulasi pengendalian motor induksi 3 fasa dengan kontrol remote infra 

merah agar dapat menjalankan prinsip forward-reverse pada motor . 

 



4 
 

Choirul rizal , 2013 
Simolatator persendalian motor induksi 3 fase menggunakan remote infra merah berbaris 
arduino 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.5 Metodologi Penulisan  

 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis melakukan dengan beberapa 

metoda yaitu : 

1.Metoda Pustaka dan Dokumentasi 

Metoda pustaka dan dokumentasi yaitu, suatu cara mengumpulkan data 

secara tertulis dan data yang diperoleh dari buku atau dokumen yang telah tersedia, 

serta mendokumentasikan secara langsung gambar-gambar objek yang sedang 

diamati. 

2.Metoda Observasi 

Metoda observasi yaitu, suatu cara mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek kegiatan yang sedang 

diamati.  

3.Metoda Wawancara 

Metoda wawancara yaitu, suatu cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab dengan tenaga ahli, yang berhubungan dengan objek yang 

sedang diamati ataupun dengan dosen pembimbing. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tinjauan umum, yang antara lain meliputi latar 

belakang, tujuan pembuatan proyek akhir, ruang lingkup bahasan, metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan, beberapa teori yang masih berhubungan dengan 

proses pembuatan serta bagaimana cara memasang instalasi pada motor induksi 

3 fasa dengan menggunakan remote infra merah (infrared).  

BAB III PEMBAHASAN 

Membahas mengenai penelitian bagaimana, proses pembuatan, cara kerja, 

dari alat simulator pengendalian instalasi motor induksi 3 fasa dengan 

menggunakan remote infra merah (infrared)  

BAB IV HASIL DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membahas megenai pengujian dan pengukuran dari alat yang di 

teliti. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang telah di bahas dalam 

penulisan laporan Proyek Akhir. 


