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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka, baik yang tercetak 

maupun rekaman yang lainnya, pada suatu tempat tertentu yang telah diatur 

sedemikian rupa untuk mempermudah pemustaka mencari informasi yang 

diperlukannya dan yang tujuannya utamanya adalah untuk melayani kebutuhan 

informasi masyarakat yang dilayaninya dan bukan untuk diperdagangkan (Syah, 

dkk 2017). Pada alat penghitung pengunjung perpustakaan ini menggunakan 

sistem yang bekerja secara otomatis dimana cara kerja alat ini akan ditempatkan 

disamping pada jalur pintu masuk dan keluar dari perpustakaan. Dari penerapan 

sistem ini, petugas perpustakaan dapat membuat analisis maupun memonitoring 

pengunjung perpustakaan tersebut. 

Arduino Uno merupakan pengendali dari mikro single board bersifat open 

source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan 

penggunaan elektronik dalam berbagai bidang (Kesuma, 2016). 

Sensor Ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip 

pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu 

objek atau benda tertentu didepan frekuensi kerja pada daerah diatas gelombang 

suara dari 20 kHz hingga 2 MHz. Sensor Ultrasonik terdiri dari dari dua unit, 

yaitu unit pemancar dan unit penerima struktur unit pemancar dan penerima 

(Bakhtiyar, 2017). 

Di dalam ruangan perpustakaan tersebut terkadang petugas harus 

mengetahui berapa jumlah orang yang telah memasuki ruangan perpustakaan 

tersebut setiap harinya. Dari uraian diatas penulis mencoba merancang suatu alat 

instrumentasi dengan menggunakan mikrokontroler yang di program untuk 

menghitung objek dan dirangkai dengan sensor Ultrasonik sebagai pendeteksi 

objek. Beranjak dari latar permasalahan di atas maka penulis mengangkat judul 



 

2 
 

“Rancang Bangun Alat Penghitung Jumlah Pengunjung Di Perpustakaan 

Politeknik Negeri Bengkalis Berbasis Mikrokontroler”.  

Sistem ini bekerja dengan cara menghitung jumlah orang yang masuk dan 

keluar pada ruangan perpustakaan menggunakan sensor Ultrasonik dengan 

Mikrokontroler sebagai pengendalinya. Sensor Ultrasonik tersebut diletakkan 

disamping jalur pintu masuk dan keluar di perpustakaan. Sehingga Jika ada 

pengunjung yang melewati salah satu jalur tersebut pada jarak jangkau tertentu 

maka sensor Ultrasonik tersebut akan memberi informasi bahwa terdapat 

pengunjung yang masuk maupun keluar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu, bagaimana petugas perpustakaan dapat mengetahui jumlah 

pengunjung perpustakaan Politeknik Negeri Bengkalis setiap harinya secara 

otomatis dengan mudah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar laporan ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis 

membatasi masalah yaitu : 

1. Pemanfaatan sistem menggunakan Teknologi Arduino, Raspberry Pi, dan 

sensor Ultrasonik. 

2. Sistem ini hanya dipergunakan untuk mengetahui jumlah pengunjung yang 

masuk dan keluar di perpustakaan politeknik negeri bengkalis. 

3. Sistem tidak bisa mendeteksi pengunjung yang saling berdekatan dan 

masuk keluar secara bersamaan. 

4. Hasilnya ditampilkan disebuah Website. 

 

1.4 Tujuan 

Berikut tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menghasilkan suatu rangkaian untuk menghitung jumlah pengunjung 

perpustakaan dengan menggunakan Mikrokontroler. 
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2. Menghasilkan rangkaian software dan hardware yang meliputi rangkaian 

Mikrokontroler, rangkaian sensor, rangkaian Raspberry Pi, dan tampilan 

antar muka Website yang digunakan sebagai tampilan jumlah pengunjung 

perpustakaan. 

 

1.5 Manfaat 

Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Agar pengelola perpustakaan dapat mengetahui jumlah pengunjung 

perpustakaan setiap harinya secara otomatis dan Realtime. 

2. Agar pengelola perpustakaan dapat mengetahui jumlah data pengunjung 

perpustakaan pada hari sebelumnya. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Penyelesaian masalah dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahapan dan langkah yang bertujuan untuk mempermudah dan memastikan 

perancangan serta penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan terstruktur. 

Tahap yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1.6.1 Identifikasi Masalah 

Untuk mengetahui jumlah pengunjung perpustakaan Politeknik Negeri 

Bengkalis petugas harus menghitung jumlah yang mengisi daftar pengunjung 

yang disediakan oleh perpustakaan ketika memasuki perpustakaan, sehingga 

kurang efisien, dan juga pengunjung terkadang tidak mengisi daftar pengunjung 

perpustakaan. 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data didapat dari Studi pustaka, yaitu dengan mencari 

referensi serta mempelajari buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan 

dengan rancang bangun sistem penghitung pengunjung perpustakaan ini. 
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1.6.3 Analisa Sistem 

Analisa data merupakan tahapan yang di butuhkan dalam melakukan 

perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data-data yang 

didapatkan sehingga dapat menganalisa sistem yang akan di bangun. 

1.6.4 Perancangan Sistem 

Pada tahapan ini di lakukan sebuah perancangan sistem yang akan dimulai 

merancang sebuah system dengan merangkai, menghubungkan sensor Ultrasonik 

dengan Mikrokontroler Arduino, menghubungkan Arduino dengan Raspberry Pi 

dan hasilnya di tampilkan pada Website. 

1.6.5 Pembuatan Sistem 

Terdapat dua tahap dalam pembuatan sistem penghitung pengunjung 

perpustakaan yaitu tahap perakitan hardware dan tahap pembuatan software. Pada 

tahap perakitan hardware, beberapa komponen seperti Arduino, Ultrasonik dan 

Raspberry Pi dihubungkan sehingga komponen tersebut dapat berfungsi dengan 

baik. Sedangkan pada tahap pembuatan software terdiri dari pembuatan database 

untuk menyimpan data hasil pembacaan sensor dan interface website sebagai 

media untuk menampilkan data jumlah pengunjung perpustakaan. 

1.6.6 Pengujian Sistem 

Pada tahapan ini Sistem yang sudah dibuat akan diuji terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah sistem tersebut sudah berhasil diimplementasikan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

1.6.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir dari perancangan sistem ini yang dimana petugas perpustakaan 

dapat mengetahui jumlah pengunjung yang masuk maupun keluar pada 

perpustakaan Politeknik Negeri Bengkalis secara otomatis yang dimana data 

tersebut ditampilkan pada Website. 
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