
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Dewasa ini, kemajuan teknologi berkembang pesat. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan diciptakannya berbagai inovasi alat maupun instrumen yang bekerja secara 

canggih dan otomatis. Inovasi diciptakan tidak lain adalah demi memenuhi kebutuhan 

hidup manusia di segala macam bidang. 

      Seiring dengan perkembangan zaman, bidang fotografi semakin diminati oleh 

banyak orang. Bermacam aksesoris kamera juga disediakan demi menunjang fotografer 

dalam mengambil foto. Salah satunya adalah tripod.  

      Tripod yang digunakan untuk menyangga kamera agar stabil dalam mengambil 

foto, biasanya diletakkan di permukaan tanah yang rata. Kendalanya permukaan tanah 

memiliki kontur tanah yang berbeda-beda. Akibatnya, ada bagian permukaan tanah 

yang lebih tinggi atau rendah dibanding yang lain, dan hal ini menyebabkan adanya 

kemiringan pada kedudukan tripod. Ketika tripod mengalami kemiringan, dibutuhkan 

penyesuaian pada kaki-kakinya agar tripod dapat berdiri stabil. Untuk menyesuaikan, 

fotografer harus merentangkan satu atau sebagian kaki-kaki tripod lebih panjang atau 

pendek secara manual. 

      Maka dari itu, penulis mencoba membuat alat untuk menstabilkan kaki tripod 

secara otomatis (self-leveling) dalam pembuatan tugas akhir ini. Alat tersebut 

memfokuskan kinerja pergerakan pada kaki-kaki tripod, dimana ketika tripod 

diletakkan pada permukaan tanah dan kemudian mengalami kemiringan, maka secara 

otomatis kaki tripod akan menyesuaikan panjang pendeknya tanpa campur tangan 

fotografer. Alat ini akan memanfaatkan sensor kombinasi dari accelerometer dan 

gyroscope sebagai pendeteksi kemiringan tanah dan motor DC sebagai penggerak tipe 



linear-actuator pada kaki-kaki tripod. Sementara pengolah datanya berbasis 

mikrokontroler. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Adapun permasalahan yang dihadapi dalam perancangan alat ini adalah: 

1. Bagaimana mendesain sebuah sistem self-leveling pada kaki tripod. 

2. Bagaimana proses pembuatan algoritma program dengan input dari sebuah 

sensor accelerometer agar dapat menampilkan nilai-nilai kemiringan yang 

diharapkan. 

3. Bagaimana proses pengolahan data dan algoritma program pada mikrokontroler 

agar motor DC mampu bekerja sesuai dengan input dari sensor. 

4. Bagaimana menguji kestabilan tripod dengan sistem yang sudah dibuat. 

1.3 Batasan Masalah 

      Beberapa batasan masalah yang terkait dengan pembuatan alat pada tugas akhir ini 

yaitu: 

1. Sudut kemiringan tanah yang dideteksi memiliki rentang tertentu sesuai dengan 

kemampuan jenis sensor accelerometer yang digunakan dan kemampuan tripod. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan sensor Accelerometer MPU-6050. 

2. Tipe mikrokontroler yang digunakan yaitu ATMega328 yang terintegrasi  

dalam kit Arduino UNO R3. 

3. Tipe motor sebagai penggerak linear-actuator yang digunakan merupakan 

modifikasi motor DC pada ketiga kaki tripod. 

4. Jenis motor driver yang dipakai untuk pengaturan antarmuka antara 

mikrokontroler dan motor DC adalah tipe IC L298N yang sudah ada dalam 

bentuk modul. 



5. Jenis catu daya yang digunakan akan tergantung pada kondisi saat pengujian 

alat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

      Tujuan yang ingin dicapai adalah merancang suatu alat penunjang pada tripod yang 

berfungsi menstabilkan kedudukan tripod secara otomatis (self-leveling) pada suatu 

lahan tanah tertentu yang dapat menyebabkan tripod mengalami kemiringan, sehingga 

pengguna tripod diharapkan tidak perlu mengutak-atik kaki-kaki tripod secara manual. 

1.5 Metode Penelitian 

      Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan acuan 

dalam melakukan perencanaan, pembuatan, dan penyusunan tugas akhir. 

2. Perancangan sistem dan implementasi 

Metode ini diawali dengan membuat blok diagram (skematik rangkaian) sistem 

yang lengkap, membuat prototype sistem dan melakukan pengujian serta 

analisis pada sistem yang sudah jadi. 

3. Network research 

Metode ini digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan informasi maupun 

laporan secara online. Hal tersebut dilakukan karena pada network research 

mengandung banyak sumber informasi yang dapat diakses kapanpun dan 

dimanapun. 

1.6 Sistematika Penulisan 

      Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan skripsi, maka 

sistematika penulisan dikelompokkan dalam lima bagian, yaitu: 



BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang publikasi penelitian terdahulu, pemaparan teori dasar tentang 

sistem, dan komponen yang digunakan dalam rancang bangun alat. 

BAB III. METODE PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 

Bab ini berisikan mengenai blok diagram perancangan alat, penjelasan prinsip kerja 

alat, desain sistem rangkaian elektronik, instrumentasi alat dan pemrograman. 

BAB IV. PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini khusus memaparkan analisis setiap blok diagram rangkaian elektronik serta 

data-data hasil pengujian. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi laporan dan memuat saran untuk 

pengembangan alat dikemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 




