
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyak faktor untuk membuat orang membeli atau tidak membeli suatu 

barang atau jasa. Dalam buku (E. Jerome McCarthy, 1981) yang membuat rumus 

dalam bahasa inggris four P’s classification.  Terdapat 4 unsur untuk orang 

dengan mudah membeli suatu barang atau jasa, yaitu Produk, Price, Place, 

Promotion. Orang membeli atau tidak membeli biasanya didasarkan pada kualitas, 

lalu bagaimana dengan harganya, dan kemudahan untuk memiliki produk 

tersebut. 

Unsur yang membuat orang membeli atau tidaknya adalah unsur periklanan 

dengan menggunakan berbagai teknik persuasi mengajak sasaran untuk membeli. 

Namun, keputusan terakhir untuk membeli tidak hanya tergantung pada iklan 

tersebut. Bila orang setelah membaca iklan lalu datang ke toko melihat produk 

yang kita iklankan, meminta informasi rinci kepada penjual, dan sebagainya, iklan 

tersebut harus dianggap berhasil. Di sini peran penjual (salesman atau salesgirl) 

juga ikut mempengaruhi keputusan untuuk membeli. 

Dari beberapa pengertian promosi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa 

promosi merupakan kegiatan pemasaran dan penjualan dalam rangka 

menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa, dan ide dari 

perusahaan dengan cara memengaruhi para konsumen agar mau membeli produk 

dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka dari itu, saya ingin membuat 
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salah satu media promosi digital yang berbeda dengan menggunakan konsep LED 

CUBE. 

1.2 Rumusan Masalah 

- Bagaimana merancang dan membangun alat bantu media promosi 

menggunakan LED CUBE ?  

1.3 Ruang Lingkup 

- Membuat User Interface sendiri untuk menampilkan konfigurasi LED 

- Menampilkan bentuk 2D yang meliputi : 

 Bentuk bangun ( segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-

siku, persegi panjang, lingkaran, bujur sangkar, trapesium) 

 Huruf Besar (A – Z) 

 Angka (0 – 9) 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

- Merancang  dan membangun alat bantu media promosi menggunakan LED 

CUBE 

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

 Manfaat dari tugas akhir ini adalah diharapkan dapat membantu sebagai 

salah satu pilihan media promosi yang baru dan unik. Dan dapat dicustom untuk 

pola nyalanya. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

 Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah : 

 



1. Studi Literatur. 

Studi literatur mengenai koneksi serial dan penyusunan hardware. 

2. Analisis Kebutuhan Projek 

Analisa kebutuhan project sebagai alat bantu media promosi yang berbeda. 

3. Perancangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Proses merancang skematik jalur komponen menggunakan aplikasi eagle. 

Dan menggunakan Arduino IDE dan Netbeans IDE untuk merancang 

perangkat lunak 

4. Pembuatan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Proses pembuatan perangkat keras ini dengan buatan tangan sendiri. Dan 

pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java untuk UI 

dan bahasa C untuk mikrokontroler 

5. Pengujian dan Evaluasi 

Melakukan pengujian terhadap perangkat kerasdan perangkat lunak, 

evaluasi dan perbaikan jika terdapat kesalahan 

1.7 Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir 

 Penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan, sistematika 

penulisan, dan ringkasan company profile. 

 



BAB II. LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi beberapa teori yang mendasarai tugas akhir ini. Adapun 

yang dibahas dalam bab ini adalah media promosi, elektro perangkat keras, dan 

arduino.  

BAB III. ANALISIS DAN DESAIN  

Pada bab analisis dan desain sistem ini akan berisi tentang analisis pembuatan  

LED CUBE yang akan dibuat. Juga berisi tentang desain pembuatan LED CUBE, 

aspek entrepreneurial 

BAB IV. IMPLEMENTASI  

Implementasi dan pengujian  akan berisi mengenai paparan implementasi dari 

LED CUBE yang dirancang. 

BAB V. HASIL PENGUJIAN 

Hasil pengujian berisi paparan pengujian dari LED CUBE yang telah dirancang 

BAB VI. KESIMPULAN 

Penutup akan berisi kesimpulan dan saran dari LED CUBE yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 



1.8 Ringkasan Company Profile 

 

 

 

 

 

 

 

CUBE adalah perusahaan yang bergerak dibidang hardware, yaitu LED CUBE 

sebagai media promosi. Value yang akan kami buat yaitu berbeda dengan media 

promosi yang ada sekarang, lebih menarik, dan membuat eye catching pada setiap 

mata yang melihatnya. Kami menggunakan bahan hardware LED, Arduino, 

Dekoder untuk mendukung media promosi yang kami buat. Tidak menggunakan 

hardware saja, kami juga menggunakan Software Arduino untuk pengkodingan 

pada alat kami sehingga bisa menampilkan apa yang kita inginkan.  

 

 

 

 

 


