
1 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Papan tulis merupakan media konvensional dan paling mudah untuk 

digunakan karena cukup membutuhkan sebuah papan tulis jenis whiteboard atau 

blackboard dengan alat tulis spidol atau kapur. Seiring berkembangnya ilmu 

pengetahuan, pengganti papan tulis konvensional maupun alat bantu untuk 

mempresentasikan dan menjelaskan materi semakin beragam dan lebih efisien, 

seperti projector, interactive whiteboard, digital whiteboard, tablet PC, dan lain 

sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi, segala kegiatan yang 

dilakukan menjadi lebih mudah, termasuk dalam kegiatan yang berhubungan 

dengan presentasi, seperti pemaparan materi pembelajaran, presentasi data saat 

rapat kantor, demo produk, dan sebagainya. Saat ini terdapat beberapa perangkat 

papan tulis modern yang telah memiliki teknogi yang canggih dan dilengkapi 

dengan fitur-fitur yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk 

mengoperasikan perangkat tersebut, seperti Google Jamboard dan Digital 

Interactive Whiteboard. 

Papan tulis modern merupakan papan tulis yang dapat digunakan dengan 

stylus pen dan jari tangan melalui sentuhan. Papan tulis modern Google Jamboard 

merupakan papan tulis modern yang dikembangkan langsung oleh perusahaan 

Google, Sementara Digital Interactive Whiteboard merupakan perangkat yang 

dikembangkan oleh perusahaan Palo Alto Research Center. Kedua papan tulis ini 

memiliki kelebihan fitur yang dimiliki sangat canggih, serta ukuran layar yang 

besar membuat pengguna dapat dengan nyaman dalam mengoperasikan kedua 

perangkat papan tulis modern. Akan tetapi, dikarenakan kedua perangkat ini 

memiliki ukuran layar yang besar menyebabkan pengguna kedua perangkat ini akan 

mengalami kesulitan ketika ingin dipindahkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi 

kekurangan tersebut, dibentuklah sebuah perangkat yang memiliki fitur -fitur 

pendukung seperti pada kedua perangkat modern, alat itu bernama Intelligent 

Digital Whiteboard atau disisngkat IDIW.  
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Intelligent digital whieboard merupakan sebuah papan tulis digital cerdas 

yang memungkinkan pengguna untuk menggunaan alat ini dimana saja (portable) 

serta memiliki perangkat lunak yang dapat membantu pengguna dalam 

mengoperasikan perangkat intelligent digital whiteboard. Perangkat lunak 

intelligent digital whiteboard membutuhkan integrated circuit untuk menjalankan 

sebuah sistem rangkaian terpadu. Central Processing Unit (CPU) merupakan suatu 

komponen elektronik yang dapat menerima dan memberikan perintah kembali baik 

kepada perangkat keras maupun lunak yang terdapat dalam suatu komputer 

tersebut. Kecepatan operasi dari suatu komputer tergantung dari kecepatan 

pemrosesan data oleh CPU, semakin besar kecepatan proses data CPU maka akan 

semakin baik pula kinerja dari perangkat komputer pengguna. Maka dari itu 

diperlukan perangkat keras yang baik mulai dari mainboard hingga LCD layar 

sentuh untuk menunjang performansi yang baik dari intelligent digital whiteboard 

itu sendiri.  

Pada skripsi ini akan membahas mengenai mainboard yang tersusun dari 

mikrokomputer, micro SD, dan modul kamera. Mainboard akan berperan sebagai 

otak utama untuk pemrosesan data sistem operasi dan juga perangkat lunak 

intelligent digital whiteboard. Perancangan mainboard dan konfigurasi LCD layar 

sentuh akan dilakukan dan dilanjutkan dengan pengujian sebagai parameter apakah 

perancangan telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan mengimplementasikan mainboard yang terdiri dari 

mikrokomputer, modul kamera, dan micro SD pada perangkat intelligent 

digital whiteboard. 

2. Mengintegrasikan LCD layar sentuh pada perangkat intelligent digital 

whiteboard. 

3. Menguji mainboard dan LCD layar sentuh pada perangkat intelligent digital 

whiteboard. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 
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1. Pengujian mengenai mainboard intelligent digital whiteboard hanya 

dilakukan pada pengujian stress, pengukuran temperatur CPU, kecepatan 

baca tulis data oleh RAM, dan performansi GPU. 

2. LCD layar sentuh yang digunakan telah tersedia dipasaran, dan dapat 

langsung diintegrasikan dengan mainboard intelligent digital whiteboard. 

3. Pengujian mengenai LCD layar sentuh intelligent digital whiteboard hanya 

dilakukan pada pengujian tampilan layar LCD dan sensitifitas layar sentuh. 

4. Temperatur CPU saat perangkat intelligent digital whiteboard digunakan 

tidak dapat melebihi 85℃. 

5.  Penelitian ini hanya akan membahas terkait mainboard dan LCD layar 

sentuh pada perangkat intelligent digital whiteboard. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dimana setiap bab mempunyai 

pokok bahasan tertentu sebagai bagian dari tujuan pembahasan skripsi ini.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III PERANCANGAN MAINBOARD DAN KONFIGURASI LCD LAYAR 

SENTUH  

Bab 3 adalah perancangan yang berisi tentang perancangan mainboard serta 

pemilihan jenis LCD layar sentuh dan konfigurasinya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN MAINBOARD DAN LCD LAYAR 

SENTUH 

Bab 4 adalah implementasi dan pengujian dari hasil perancangan mainboard dan 

integrasi LCD layar sentuh pada perangkat intelligent digital whiteboard.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab 5 adalah simpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini 

serta saran atas penelitian yang telah dilakukan. 


