
BAB I.  

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah yang mendasari penelitian yang 

dilakukan dalam Proposal Tugas Akhir ini, tujuan penelitian, manfaat, dan batasan masalah.  

 

1.1    Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di bidang perangkat keras telah semakin memanjakan para pengguna di 

seluruh pelosok dunia, mulai dari terciptanya Komputer, hingga computer jinjing atau laptop. Termasuk 

juga kemajuan dalam bidang proyeksi gambar. Para pengguna semakin dimanja dalam melakukan 

presentasi dengan munculnya OHP (Overhead Projector) hingga muncul proyektor berbasis LCD (Liquid 

Crystal Display). Namun perkembangan ini terasa berhenti sejak munculnya teknologi layar sentuh, serta 

diciptakannya layar LCD High Definition yang dapat disentuh, LCD proyektor pun mulai ditinggalkan.   

LCD (Liquid Crystal Display) Proyektor adalah alat yang telah banyak digunakan pada kebanyakan 

kegiatan. Seperti, belajar pemberian materi pada suatu kelas, presentasi dalam suatu seminar, dan banyak 

lagi. Penggunaan LCD Proyektor telah pada suatu presentasi saat, seminar ataupun dalam lomba karya 

tulis memberikan nilai tambah tersendiri dalam pemberian suatu materi kepada pemaca. Namun 

penggunaan LCD proyektor mulai ditinggalkan karena membuat pemberi materi tidak dapat leluasa 

bergerak karena tampilan yang muncul pada LCD proyektor harus diganti oleh pemateri langsung di 

depan Komputer atau Laptop. Sehingga Pemberi materi hanya akan dapat dijelaskan dengan hanya duduk 

didepan meja saja. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kemampuan dari layar sentuh yang dapat 

memberikan suatu interaksi lebih pada pemberi mater dan penerima materi. Efek mewah dan interaktif 

dapat dirasakan oleh pengguna layar sentuh tersebut. Namun tidak semua orang dapat memiliki layar 

sentuh tersebut. Dikarenakan harga yang masih melambung tinggi. 

 Berdasarkan kondisi tersebut, maka munculah gagasan untuk merancang prototype LCD 

proyektor yang dapat disentuh dan mirip dengan layar sentuh konvensional. Sehingga para 

pengguna dapat melakukan presentasi tanpa harus hanya duduk di depan computer saja, namun 

dapat melakukan interaksi yang lebih pada presentasi yang dikemukakan, dan juga terjangkau di 

bidang harga 

  



1.2 Rumusan masalah 

          Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat pokok permasalahan yang 

dibahas salam Tugas Akhir ini. Bagaimana sebuah LCD Proyektor dapat disentuh sehingga 

membuat LCD Proyektor ini lebih menjadi interkatif kepada pengguna saat digunakan 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat perangkat yang memiliki kemampuan 

mirip dengan layar sentuh, dengan teknologi proyektor dan teknologi kamera infra merah dari 

nintedo wii remote, dan merancangnya sehingga bisa menjadi alat bantu bagi pengguna yang akan 

memberikan efek interaktif kepada pengguna. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapakan dan diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi pengguna, dengan adanya perancangan perangkat purwarupa touchable liquid crystal  

display ini, maka pengguna bisa merasakan efektifitas dan efisiensi pemberian materi sehingga 

materi yang diberikan lebih mudah di implementasikan. 

2. Bagi peserta, dengan adanya perancangan perangkat purwarupa touchable liquid crystal  display 

ini, para peserta dapat merasakan suasana interaktif saat dilaksanakannya proses belajar 

mengajar atau proses seminar. 

3. Bagi pembaca, dengan adanya perangkat purwarupa touchable liquid crystal  display ini, dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk dapat menghasilkan perangkat dengan teknologi yang lebih 

tinggi 

 

1.5. Batasan Masalah 

Dalam perancangan ini, batasan masalah yang akan sajikan adalah :  

1. Perancangan menggunakan LCD proyektor standar  

2. Kamera infra merah menggunakan alat yang telah disediakan yaitu wii-remote 

3. Alat penunjuk akan dibuat menggunakan LED infra merah.  



4. Program yang akan digunakan dalam pembuatan program kalibrasi adalah visual 

C#. 



1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun rincian sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I : Pendahuluan 

Bab ini berisi secara lengkap gambaran umum penulisan, mulai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB  II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori-teori penunjang yang mendasari dalam membahas 

permasalahan, yaitu mengenai pengertian dak konsep teknologi layar sentuh, 

proyektor, kamera infra merah dan LED Infra merah 

BAB  III : Materi dan Metode Perancangan Sistem 

Bab ini selain membahas tentang tempat dan waktu penelitian, sumber data dan 

metode pengumpulan data, bahasa pemrograman, metode analisis, alur analisis dan 

jadwal penelitian dalam pembuatan dan penyusunan Proposal Tugas Akhir ini, 

bagian ini menitik beratkan pada perancangan purwarupa Touchable Liquid Crystal 

Display Projector 

BAB  IV : Pengujian dan Analisis Hasil 

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil uji coba perangkat lunak dan 

menganalisa sistem secara keseluruhan. 

BAB  V : Penutup 

Mencakup simpulan yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan 

memberikan saran-saran yang direkomendasikan baik kepada masyarakat banyak 

untuk dapat melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut. 



 


