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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Di era globalisasi kali ini, kemajuan dibidang teknologi sangatlah 

berpengaruh dalam kehidupan. Dengan alasan inilah yang menjadikan teknologi 

berguna sebagai suatu control dalam suatu sistem. Salah satu contohnya adalah 

dalam dunia olahraga, Kini olahraga dan teknologi tidak dapat dipisahkan karena 

kebutuhan teknologi dalam era saat ini tidak hanya sebagai alat yang digunakan 

untuk membantu mengambil keputusan, melainkan juga sebagai alat penunjang 

kebutuhan latihan pemain maupun pelatih. Peran teknologi juga turut membantu 

atlet-atlet untuk berprestasi hingga mulai dari pencarian bakat, latihan, hingga 

pertandingan pun atlet dan pelatih terbantu salah satu contohnya yaitu di cabang 

olahraga tenis meja. 

 Olahraga tenis meja merupakan salah satu olahraga popular di 

masyarakat, olahraga ini mulai dipertandingkan di olimpiade pada tahun 1988 

hingga saat ini. Namun di masa serba teknologi seperti sekarang keberadaan 

teknologi sangat mempengaruhi dunia olahraga tenis meja, seperti pengembangan 

tentang alat pelontar bola tenis meja yang dimana fungsi alat ini sangat berguna 

untuk para atlet professional berlatih mandiri mengembangkan skill mereka dalam 

bermain tenis meja. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah di atas perlu adanya 

pembahasan secara sistematis dan objektif, maka dapat disusun rumusan masalah 

yang akan di bahas adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara membuat alat pelontar bola tenis meja yang bisa dipakai 

untuk berlatih mengembalikan serve secara mandiri? 

b. Bagaimana cara mendesain atau merancang alat pelontar bola tenis meja 

yang bisa dikendalikan melalui wifi? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam menyusun penelitian ini, untuk mengatasi suatu permasalahan yang 

ada maka penulis akan membatasi suatu permasalahan tersebut sebagai berikut:  

a. Alat pelontar bola tenis meja ini menggunakan NodeMcu Esp8266 

b. Alat pelontar bola tenis meja ini bisa dikendalikan melalui SmartPhone 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dibuat berdasarkan dari masalah yang  telah 

dijelaskan yaitu sebagai berikut :  

a. Agar para atlet bisa melakukan latihan mengembalikan serve dalam tenis 

meja secara mandiri tanpa harus bantuan seseorang. 

b. Sebagai media pengembangan alat pelontar tenis meja yang bisa 

dikendalikan dengan mudah melalui kendali nirkabel. 

1.5. Urgensi Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah ingin mengembangkan sesuatu yang 

memiliki keunggulan dan keunggulan dari alat pelontar bola tenis meja ini adalah 

mempermudah para atlet agar bisa melakukan latihan secara mandiri terlebih alat 

ini juga bisa dikendalikan dengan konektivitas Wifi. Para atlet bisa mengubah 

level lontaran bola dan juga munculnya inovasi atau ide yang baru dikalangan 

mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam bidang hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


