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1.1 LatarBelakang

Informasiadalahsekumpulanfaktaataudatayangtelahdiperoleh

dan dikelola sedemikian rupa menjadisuatu yang dapatdimengerti

semestabermanfaatbagipenerimanya.Katainformasiberbedadengan

kata data,data adalah fakta yang masih belum diolah atau bersifat

mentah,setelahdiolahmakadatatersebutdapatmenjadiinformasiyang

bermanfaat,tidaksemuadataataufaktadapatdiolahsedemikianrupa

menjadiinformasiyangbermanfaatbagipenerimanyaapabilaterdapat

datayangkemudiandiolahternyatatidakbermanfaatbagipenerimamaka

belum bisadisebutsebagaiinformasi.

Saatinisangatumum kitaperhatikansuatupapaninformasiyang

ada diperkantoran,digedung perkuliahan,dibandarudara,maupun

stasiun kereta api yang berupa suatu monitor layar datar yang

dikendalikanolehsuatukomputermaupunlaptop.Darisatusisihalini

lebih mudah dioperasikan daripada menggunakan metode lama

menggunakanpapanpengumumankonvensionalataupunpapanpenunjuk

arah.Denganmenggunakankomputerataulaptop,informasibisalebih

dinamisdanmediayangditampilkanlebihberagam.Papanpengumuman

digitalberbasis komputer atau laptop tersebut saat inibiasanya

memanfaatkankomputerataulaptopyangterhubungjaringandanmampu

untukdikendalikan secara jarakjauh untukmengaturapa yang akan

ditampilkan.

Papan informasidigitalpada tugas akhirinimenggunakanPi

SignagedanraspberryPIdigitalSignagemerupakanpengertianyangluas

darisebuahmediabaruyangmenggantikanmediakonvensionaldengan

aplikasidanteknologiyangbervariasi.Dalam pengertiansecaraumum,

DigitalSignage mengarah kepada electronicallycontrolled signs yang



dapatdiupdate/diperbaharuisecara cepat,dengan biaya yang murah,

Dengan sistem yang terdiridarikomposisiserver/pc,monitor/tvdan

software,DigitalSignagememilikikapabilitasuntukmerubah-mengedit

pesandaninformasisecaraterintegrasi.

Keleluasaan dalam menentukan targetaudiens,dengan basis

informasikontenyangterjadwal(scheduling)danspesifikberdasarkan

demografikaudiens.DigitalSignagemensupportpenuhsemuaklasifikasi

media digital,termasuk text,stillimages,audio,animasidan video.

PenggunaDigitalSignagedapatmenentukandenganbebasjenisdisplay

apayangakandisasarkepadaaudiensagaraudiensdapatmenikmati

kontenyangberkualitas(me-dia-richkonten).PlasmadanlayarLCDmasih

merupakanpilihanyangpalingpopuler,tetapihaltersebutbisaberubah

seiringdengankebutuhandanperkembangandisplay.

Selainitupapaninformasidigitalinijugamenggunakanraspberry-

piyaitukomputerminiyangmemerlukandayarendah.Raspberry-pi

akanmenampilkaninformasidarisebuahwebserveryangdiakses

melaluisebuah browser dan ditampilkan pada sebuah monitor.

Komputerraspberry-pidipilihkarenabentuknyayangkecilseukuran

kartukreditsehinggatidakmemerlukantempatyangluassehingga

lebihfleksibelsertamemerlukandayayanglebihsedikitdaripada

menggunakanpersonalkomputer.

Dalam dunia pendidikan media penyampaian informasisangat

pentingdilakukan.SelamainidiJurusanTeknikElektroterutamadiProdi

TeknikTelekomunikasiPoliteknikNegeriSriwijayaprosespenyampaian

informasinyapalingseringdilakukandengancarakonvensionaldengan

menempelkan lembar pengumuman pada papan informasiataupun

melaluisaranawebsite.Lembarpengumumanyangditempelkanpada

papaninformasitersebuttentukurangmenarik,kurangatraktifdankurang

dinamisbagiparapembacanyawalaupunditempatkanpadatempatyang

strategis.Pengumuman yang juga disebarkan melaluisarana website

jurusan hanya bisa dibaca oleh pembaca yang sedang online saja



sehinggahalinitentusajamasihdianggapkurangefektifdalam proses

penyampaian informasi.Untuk itulah,sangatdiperlukan suatu media

penyampaian informasidigitaldiJurusan TeknikElektro prodiTeknik

Telekomunikasiyang bisamenarikminatmahasiswauntukmembaca

ataumemperhatikannyayangbersifatatraktifdandinamis.Makadariitu

penulismengangkatjudul“PERANCANGANPAPANINFORMASIDIGITAL

MENGGUNAKANRASPBERRYPI”.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkandarilatarbelakangdiatas,adapunrumusanmasalah

dalam pembahasanlaporanakhiriniyaitu:

1.Bagaimanamenampilkandataberupateks,videodangambardari

servermenujuRaspberryPiyangtersambungkemonitoratauTV?

2.Mengetahuimacam-macam raspberry pi,dan mengetahuijenis

raspberryyangdigunakan

1.3 BatasanMasalah

Agarpermasalahanyangdibahaspadalaporanakhirinitidakkeluar

daritopik pembahasan maka batasan yang akan dibahas adalah

mengenaihal-halsebagaiberikut:

1.Menjelaskan bagaiman proses penampilan teks,

video,gambarpadalayarmenggunakanraspberrypi.

2.Jeniskualitasyangdapatditampilkanpadapapaninformasi

digital

1.4 TujuandanManfaat

1.4.1 Tujuan

Adapuntujuanyangingindicapaidalam pembuatanlaporanakhir

iniialahuntukmengimplementasikankomputerraspberry-pisebagai

papaninformasidigitalberbasisraspberrypiuntukmempermudah

memberikaninformasidanlayananyangadapadaProgram Studi



TeknikTelekomunikasiPoliteknikNegeriSriwijaya.

1.4.2 Manfaat

Dalam pembuatanlaporanakhiriniadabeberapamanfaatyang

ingindiperolehadalahsebagaiberikut:

1.DapatmenambahilmupengetahuanpadabidangTelekomunikasi,

khususnyatentangXibodanRaspberry-pi.

2.Dengandibuatnyaalatinimakadapatmenjadikanpenyampaian

informasikepadamahasiswalebihefektif.

3.DapatmemahamiprinipkerjadariRaspberry-pi.

1.5 MetodologiPenulisan

Untukmemperolehhasilyangmaksimaldalam proposalinipenulis

mengunakanmetodepenulisansebagaiberikut:

1. MetodeStudiPustaka

Yaitu suatu metodepengumpulan bahan tinjauan pustakayang

berasaldariberbagaireferensisepertiartikel,buku,internet,dan

sumber-sumberlainyangberhubungandenganmasalahproyekakhirini.

2. MetodeEksperimen

Yaitu suatu metode membuat perancangan kemudian

mengimplementasikannyaterhadapalatberdasarkanparameteryang

diinginkandanmerealisasikannya.

3. MetodeObservasi

Yaitumerupakanmetodepengamatanterhadapalatyangdibuat

sebagaiacuan pengambilan informasi.Observasiinidilakukan di

Laboratorium TeknikTelekomunikasiPoliteknikNegeriSriwijaya.



4.MetodeWawancara

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara wawancara atau

konsultasidengandosenpembimbingmengenaiProyekAkhirpenulis.

1.6 SistematikaPenulisan

Untukmempermudahdalam penyusunanlaporanakhiryanglebih

jelas dan sistematis maka penulis membaginya dalam sistematika

penulisan yang terdiridaribeberapa bab pembahasan dengan urutan

sebagaiberikut:

BABI.PENDAHULUAN

Bab iniberisitentang latarbelakang laporan akhir,rumusan

masalah,pembatasanmasalah,tujuandanmanfaat,metodepenulisan

yangdigunakan,dansistematikapenulisanlaporan.

BABII.TINJAUANPUSTAKA

Babinimenguraikantentanglandasanteoriyangmendukungdan

mendasaricara kerja papan digitalinformasimenggunakan xibo dan

rasoberrypi.

BABIII.RANCANGBANGUN

Bab inimenjelaskan tentang proses pembuatan alatseperti

perancangandantahap-tahapperancanganalatyangdibuat,diagram blok,

skemarangkaian,designalatdanpengujianalat.

BABIV.DESAINALAT

Babinidiuraikanhasilpengukuranddananalisadaripengukuran

tersebut.

BABV.PENUTUP



Pada bab inimerupakan kesimpulan dan saran daripenulisan

berdasarkanhasilperancangandanpenganalisaan.


