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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Teknologi di masa ini sudah semakin canggih dan juga terus berkembang. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini menyebabkan 

banyaknya alat – alat canggih  yang menjadikan pekerjaan manusia menjadi lebih 

mudah. Dengan bantuan teknologi banyak hal yang sebelumnya tidak dapat 

dilakukan menjadi dapat dilakukan, misalnya dalam bidang videography. 

Semakin berkembangnya teknologi semakin banyak alat – alat baru yang 

membantu seorang videographer dalam proses pengambilan gambar, sebagai 

contoh adalah jib dan slider. Jib adalah sebuah alat yang memiliki fungsi untuk 

membantu seorang videographer untuk mengambil gambar dengan sudut yang 

sulit, seperti dalam proses pengambilan gambar dari ketinggian yang sudah tidak 

mungkin dilakukan oleh operator. Umumnya jib dibagi dalam tiga ukuran yaitu 

tiga meter, lima meter, dan 12 meter.  Sementara slider berfungsi sebagai alat 

yang membantu seorang videographer untuk melakukan pengambilan gambar 

dengan pergerakan searah secara stabil.  

Dalam videography modern, pergerakan yang stabil dalam pengambilan 

gambar sangatlah penting. Hal tersebut diperlukan agar hasil akhir dari video yang 

diambil menjadi sempurna. Semakin stabil gambar yang diambil maka kualitas 

video yang didapat semakin baik pula. Untuk keperluan tersebut dipakailah slider. 
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Namun terdapat kendala yang terjadi pada saat pengambilan gambar 

menggunakan slider.  Kendala tersebut terjadi karena ketidakstabilan tangan 

seorang videographer dalam mengoperasikan slider yang berakibat pada tidak 

stabilnya gambar yang diperoleh. Kendala ini biasanya terjadi pada saat 

pengoperasian slider secara perlahan. Pada saat pengambilan gambar 

menggunakan slider dengan cara manual pada kecepatan yang sangat lambat, 

gambar yang dihasilkan akan terasa tidak halus. Hal tersebut dikarenakan adanya 

keterbatasan kemampuan operator untuk menggerakan sistem slider secara 

perlahan. Berdasarkan  pengamatan terhadap kendala tersebut maka masih 

terdapat ruang untuk pembuatan sistem yang dapat mengatasi kendala tersebut. 

Penelitian ini dirancang untuk mengatasi ketidakstabilan yang terjadi pada 

saat operator mengoperasikan slider tersebut. Dasar dari penelitian ini adalah 

untuk mempermudah operator mendapatkan kestabilan pada saat mengambil 

gambar menggunakan slider. Penelitian ini bermaksud mempermudah operator 

mendapatkan hasil gambar dari pergerakan sistem slider secara stabil. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Sistem yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebuah sistem yang 

berfungsi untuk menggerakan sistem slider secara otomatis tanpa harus 

melakukan kontak langsung antara operator dengan slider tersebut. Hal tersebut 

bertujuan untuk meminimalisir getaran yang terjadi pada saat dolly cart bergerak 

untuk menggerakkan kamera yang sedang merekam gambar. 

 Selain itu sistem yang akan dibuat ini bertujuan untuk operator mampu 

memilih laju dan percepatan sehingga sistem slider tidak hanya bergerak pada 
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satu laju yang konstan tetapi juga mampu bergerak dengan laju yang mengalami 

percepatan secara konstan.  

Selain itu dolly cart juga mampu berhenti di titik berhenti yang sudah 

ditetapkan dengan sensor, sehingga pada saat dolly cart mencapai posisi yang 

sudah ditempatkan sensor sistem slider dapat berhenti secara otomoatis.  

Berikut adalah beberapa masalah yang harus diselesaikan: 

 Bagaimana slider dapat bergerak dengan laju dan juga percepatan yang 

konstan tanpa harus ada kontak langsung dengan operator. 

 Bagaimana sistem dapat bergerak sesuai masukan yang diberikan oleh user. 

 Bagaimana sistem slider dapat berhenti pada saat dolly cart mencapai posisi 

yang terdapat sensor. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah melakukan 

rancang bangun sistem yang dapat menggerakkan sistem  slider tanpa melalui 

kontak langsung dengan sistem slider sehingga getaran yang terjadi apabila dolly 

cart digerakkan secara manual dapat diminimalkan. Selain itu, pada penelitian ini 

sistem slider juga dapat dikendalikan dengan laju konstan dan juga percepatan 

tertentu. Pada pengujian sistem akan dilakukan pengujian untuk memperlihatkan 

konsistensi laju pergerakan sistem slider. 
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1.4 Batasan Penelitian 

Batasan masalah yang didefinisikan dalam penelitian ini antara lain :  

 Laju  pergerakan sistem slider ditentukan terlebih dahulu yaitu dari 0,4 

cm/detik  sampai dengan 1,28 cm/detik. 

 Pada mode konstan, dolly cart bergerak secara konstan dan stabil dengan laju 

yang sudah ditetapkan. 

 Pada mode percepatan, slider mengalami percepatan secara konstan hingga 

mencapai limit laju slider. 

 Pengujian sistem slider hanya dilakukan pada bidang datar. 

 Sistem ini dirancang dan diimplementasikan hanya untuk jenis slider yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang dilakukan pada penelitian tugas akhir ini pada dasarnya 

adalah penelitian eksperimental. Eksperimen dilakukan melalui beberapa tahapan 

berikut: 

 Pemilihan dan pengujian motor. Dilakukan pemilihan motor DC yang memiliki 

rotasi yang lambat namun memiliki torsi yang kuat agar dapat menjalankan 

sistem dengan baik dan sesuai dengan rancangan. 

 Merancang agar motor dapat terpasang dengan sistem slider yang kemudian 

dapat dikendalikan dengan Arduino. 
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 Melakukan pemrograman pada Arduino. Program yang dibuat adalah program 

untuk mengatur pergerakan sistem slider dengan laju konstan dan percepatan 

pada sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang akan dihadapi,        

tujuan dari penelitian, batasan – batasan permasalahan, serta  

metodologi penelitian. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori – teori yang mendukung penelitian, seperti 

Arduino, motor driver, LCD keypad shield, dan motor DC. 

BAB III : PERANCANGAN   

Bab ini menjelaskan mengenai konsep dari sistem slider yang 

digunakan beserta perancangan sistem yang dibuat pula. Bab ini 

menjelaskan secara lebih spesifik mengenai alur proses dari 

keseluruhan sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN ANALISIS  

Pada bab ini dibahas hasil akhir rancangan pembuatan sistem slider 

yang telah direalisasikan. Selain itu, terdapat beberapa data dari 

pengujian yang telah dilakukan untuk dilakukan analisis lebih 

lanjut terhadap sistem. 
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BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian perangkat sistem yang 

dibuat. Selain itu, dijelaskan pula saran – saran untuk pengembang 
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