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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

 Abad ke-21, era dimana perkembangan teknologi mulai 

berkembang atau sudah berkembang begitu cepat. Tidak lagi dalam 

hitungan bulan, tetapi hampir setiap pekan selalu ada inovasi baru 

didalamnya. Akibatnya, selain banyak sisi positif dari hal tersebut, 

juga ada beberapa hal negatif yang juga tidak bisa dihindarkan. 

 Dengan begitu luar biasanya teknologi berkembang, banyak 

perkerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Ketika dulu, 

orang ingin mengirim surat butuh waktu yang lama dan butuh 

bantuan orang lain, sekarang hanya membutuhkan usapan jari di 

layar smartphone. Bahkan jarak bukan lagi halangan bagi dua orang 

yang ingin berbicara. 

 Begitupun dengan papan-papan reklame atau papan promo 

yang mulai digantikan dengan papan digital. Selain lebih menarik 

juga lebih mudah dalam mengganti redaksi iklan yang disampaikan, 

tidak membutuhkan banyak orang  yang harus naik turun untuk 

memasang atau mengganti dengan papan baru. Sehingga ketika ada 



2 
 

promo baru, papan tinggal dikonfigurasi menggunakan program, 

tidak membutuhkan banyak tenaga atau orang. 

 Akan tetapi, ada permasalahan yang kurang efisien ketika 

ingin mengganti teks didalam papan digital, yaitu harus lebih dulu 

memprogram papan digital kemudian memasukkan ke flashdisk, dan 

dari flashdisk masih harus dimasukkan kembali ke papan digital. 

Atau kadangkala harus memproses melalui komputer. Sehingga 

berdasarkan masalah tersebut, maka penulis mengajukan judul 

“MEMBUAT DAN MENGENDALIKAN RUNNING TEXT BERBASIS 

ARDUINO MELALUI BLUETOOTH MENGGUNAKAN APLIKASI 

ANDROID”. Orang tidak lagi harus merasa rumit dengan cara 

memprogram atau mensetting menggunakan komputer, hanya 

tinggal memainkan jari pada aplikasi di layar smartphone android 

yang sudah terhubung dengan bluatooth, maka running text yang 

ada pada LED (Light Emitting Diode) matrix dengan mudah bisa 

diedit. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

 Maksud dari pembuatan tugas akhir ini adalah  

1. Membuat aplikasi android untuk mengontrol LED matrix 

melalui bluetooth. 

2. Menjadikan smartphone android untuk mengirim data ke 

arduino. 
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3. Membuat sketch arduino untuk menerima data dari 

smartphone yang kemudian ditampilkan pada LED matrix 

P10. 

 Adapun tujuannya adalah dapat digunakan sebagai 

pengontrol LED matrix yang mudah digunakan. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dihadapi dalam pembuatan aplikasi client 

diantaranya adalah : 

1. Menggunakan panel LED matrix P10 untuk menampilkan 

running text. 

2. Arduino sebagai mikrokontroler untuk memproses data yang 

akan ditampilkan pda LED matrix P10 

3. Menggunakan dan mengatur bluetooth HC 06 sebagai 

penghubung smartphone dan arduino 

4. Membuat Aplikasi kontrol LED matrix pada App Inventor 

5. Membuat sketch arduino untuk menerima data dari 

smartphone. 


