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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Dewasa ini memotret sudah menjadi salah satu aktifitas yang dilakukan 

hampir oleh semua orang. Memotret memiliki artian membuat atau mengambil 

gambar menggunakan kamera (KBBI). Dulu, memotret hanya bisa dilakukan 

dengan menggunakan kamera konvensional. Namun kini dengan adanya 

smartphone hampir semua orang yang memilikinya dapat mengakses kamera 

dengan mudah. Pada tahun 2019, pengguna smartphone mencapai 2.71 juta 

pengguna yang artinya sekitar 35.13% dari seluruh penduduk dunia dan jumlahnya 

terus bertambah setiap harinya (Holst 2019). Dari data ini dapat dilihat jika 

banyaknya pengguna smartphone berbanding lurus dengan jumlah pengguna yang 

dapat mengakses kamera. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat masa 

kini tidak terlepas dari kamera. Dengan kepraktisan yang diberikan oleh 

smartphone, siapa saja yang memilikinya dapat mengekspresikan kekreatifan 

mereka salah satunya dengan cara memotret. 

Dalam melakukan pemotretan, salah satu unsur utama yang diperlukan adalah 

cahaya (Munir 2000). Tanpa adanya cahaya, kamera tidak akan dapat menangkap 

gambar objek yang diinginkan. Flash kamera merupakan salah satu komponen 

pelengkap kamera yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Flash kamera berfungsi 

untuk menambah kecerahan dari foto yang diambil atau untuk mengatur aksen pada 

foto sehingga dapat menciptakan hasil yang diinginkan pengguna (Hough 2013). 
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Pada umumnya, flash pada kamera smartphone disematkan di dekat kamera dan 

tidak dapat dipindahkan. Hal ini berarti cahaya yang dihasilkan oleh smartphone 

hanya bersumber dari satu titik dan tidak dapat diubah sehingga membatasi 

pengguna untuk dapat mengeksplorasi aksen yang diinginkan. Untuk mengatasi 

kelemahan tersebut, perangkat yang akan dibuat adalah suatu perangkat flash 

eksternal yang dapat dihubungkan dengan kamera smartphone serta dikendalikan 

secara nirkabel via wi-fi. Perangkat flash eskternal yang dibuat juga dapat diatur 

tingkat kecerahannya sehingga pengguna dapat lebih leluasa dalam mengatur 

sumber cahaya dan akses cahaya pada foto sesuai dengan yang diinginkan 

pengguna. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara merancang sebuah perangkat flash eksternal nirkabel 

menggunakan mikrokontroler. 

b. Bagaimana cara menghubungkan perangkat flash eksternal dengan aplikasi 

kamera berbasis android. 

c. Bagaimana pengaruh perangkat flash eksternal pada hasil foto 

 
1.3 Batasan Masalah 

 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang jelas dalam 
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pengembangannya. Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Perangkat flash yang dibangun menggunakan high power led. 

 

b. Pengendalian secara nirkabel akan menggunakan jaringan Wi-Fi. 

 

c. Perangkat mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino yang telah 

disematkan dengan module Wi-Fi 

d. Perangkat flash eksternal yang dibuat dapat diatur kecerahannya melalui 

aplikasi. 

e. Aplikasi kamera menggunakan source code yang telah tersedia. Source code 

yang tersedia hanya dapat melakukan capture dan simpan gambar. Source 

code akan dimodifikasi dengan menambahkan fitur pengaturan perangkat 

flash menggunakan android studio. Pemrograman aplikasi dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java. 

f. Perangkat flash eksternal yang dapat dikendalikan lebih dari satu. 

 

g. Tiap perangkat flash eksternal terdiri dari tiga buah high power LED. 

 

h. Flash eksternal yang sudah di rancang akan di analisa penggunanaannya. 

 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu perangkat flash 

eksternal yang dapat dikendalikan secara nirkabel menggunakan aplikasi 

kamera berbasis android. Pencahayaan perangkat flash eksternal juga dapat 

diatur melalui aplikasi kamera yang telah dimodifikasi tersebut. Manfaat dari 

perangkat ini adalah pemotret dapat mengatur unsur cahaya pada objek yang 
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akan dipotret sehingga pengguna dapat lebih leluasa dalam mengatur aksen 

pencahayaan pada foto sesuai dengan yang diinginkan pengguna. 

 

 
1.5 Metodologi 

 

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini maka ada beberapa 

metode yang dilakukan antara lain: 

a. Melakukan studi pustaka mempelajari mengenai Arduino dan jaringan. 

 

b. Merancang perangkat flash eksternal menggunakan Arduino. 

 

c. Memasang wifi module di Arduino untuk pengendalian nirkabel. 

 

d. Melakukan studi untuk mempelajari source code aplikasi kamera yang akan 

digunakan sebagai pengendali. 

e. Melakukan modifikasi code kamera untuk pengendalian flash eksternal. 

 

f. Melakukan pengujian pengendalian flash eksternal menggunakan aplikasi 

kamera berbasis android. 

 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “PERANCANGAN PERANGKAT 

KENDALI      FLASH      KAMERA      SECARA      NIRKABEL 

MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER”. Kemudian dalam bab 
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ini juga dibahas penentuan rumusan dan batasan masalah serta 

penjelasan tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan pada 

penelitian ini. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai sistematika 

penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi piranti 

keras dan lunak, cahaya, kamera, pencahayaan, serta jaringan. 

 
 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai gambaran perancangan dan 

cara kerja dari sistem. Perancangan sistem akan membahas proses 

dan tahapan pembuatan sistem mulai dari perancangan perangkat 

dengan mikrokontroler hingga perancangan aplikasi pengaturan 

perangkat flash. Cara kerja sistem akan menjelaskan bagaimana 

sistem dapat mengirim data ke perangkat dan diolah sesuai dengan 

perintah yang diinginkan pengguna. 

 
 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi perangkat 

flash yang telah dirancang, serta penjelasan singkat mengenai 

program yang telah dirancang. Hasil dari pengujian sistem dan 

simulasi alat juga dijelaskan pada bab ini. Dalam pengujian sistem 
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akan dipaparkan hasil pengambilan pengambilan gambar yang 

dilakukan. Dalam hasil simulasi alat akan dipaparkan hasil simulasi 

yang telah dilakukan. Hasil pengujian dan simulasi akan digunakan 

untuk menarik kesimpulan dan saran. 

 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran 

untuk pengembangan lebih lanjut. 


