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Bab I Pendahulaun 

Pada penelitian ini berkaitan dengan pengujian penggunaan microcontroler yang di-
perlihatkan untuk membantu pengembangan dan pemanfaatan pada industri 4.0. 
Fokus dari penelitian ini adalah pada penggunaan microntroller untuk diterapkan 
pada berbagai aktiivitas industri serta membantu dalam proses industrialisasi. 

Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini ditujukan untuk melakukan uji kemampuan peralatan 
mikrocontroller, dalam hal ini yang digunakan adalah microcontroler ar-
duino, untuk diterapkan pada industri 4.0. Adapun target yang dijadikan ac-
uan untuk untuk mencapai target ini adalah menguji microntroller untuk 
diterapkan pada berbagai sensor dan control. 

Model microcontroller yang digunakan pada penelitian ini adalah microntroller yang 
sekarang sangat populer digunakan yaitu arduino. Dengan arduino diharapkan 
berbagai akses pemanfaatan data dapat dilakaukan dengan baik. 

Pemanfaatan arduino dapat digunakan untuk membantu dalam proses industti man-
ufaktur seperti mesin CNC, control, robatika, hdiroulik dan lain sebagainya. Adapun 
dalam penelitian masih difokuskan pada pemanfaatan microcontroler dan pendala-
man microntroller berikut perintah-perintah dan peralatan yang digunakan agar mi-
crocontroller tersebut mampu digunakan untuk proses industri. 

Microconroller telah diakui sebagai otak dari sistem otomatisasi. Untuk memasuki in-
dustri 4.0, maka diperlukan keterlibatan microcontroller pada proses industri. Saat 
sekarang ini Microcontroller belum meluas untuk dipakai sebagai komponen penting 
dalam suatu industri di Indonesia. 

Dalam penelitian ini diharapkan akan memunculkan suatu ide dan strategi mudah 
untuk memanfaatakan microcontroller dalam membantu proses industri. Selain itu, 
dengan memanfaatkan microcontroller berbagai peralatan penting dalam industri 
seperti robot, mesin CNC. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat dituangkan 
cara mudah untuk memanfaatkan microcontroler dalam membantu proses industri-
aliasi modern. 

Microntroler yang dibahas dalam penelitian ini adalah microcontrller yang menjadi 
publik domain, agar supaya pemanfaatan microcontroller lebih meluas, mudah 
didapat, serta memiliki komunitas yang cukup banyak. 

1.1 Metodologi Penelitian. 

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah menguji microcontroller untuk 
diterapkan pada berbagai sensor seperti sensor dan control. Seperti sensor switch, 
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