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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

Sistem komunikasi merupakan media elektronik penting yang dibutuhkan 

semua kalangan, tak heran jika hampir semua aspek kehidupan manusia selalu 

ditunjang dengan alat-alat komunikasi seperti telepon, tv, radio dan lain 

sebagainya. Pada sisi lain dari pentingya komunikasi adalah pada salah satu 

bidang pekerjaan atau hobi manusia yaitu pecinta alam. Pada bidang ini pecinta 

alam yang sering berpetualang mendaki gunung sangat membutuhkan alat 

komunikasi untuk berhubungan dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga 

sewaktu - waktu dapat menghubungi teman maupun tim penyelamat jika 

dibutuhkan. 

Membahas masalah alat komunikasi pada bidang pecinta alam seperti 

pendaki gunung, alat komunikasi yang banyak digunakan adalah HT (handy talky) 

untuk menghubungi pos pendakian atau tim penyelamat jika butuh pertolongan, 

namun  pada beberapa kasus yang sering terjadi, seorang pendaki gunung sering 

mengalami kecelakaan, tersesat, butuh pertolongan medis dengan segera, yang 

disebabkan karena kurangnya persiapan dalam mendaki baik dalam hal bekal 

maupun peta lokasi yang tidak menguasai sehingga sering menyulitkan petugas 

atau tim penyelamat dalam melakukan proses pencarian. Kasus seperti ini sangat 

disayangkan karena meskipun menggunakan alat komunikasi seperti HT, pihak  

penyelamat seperti tim SAR tidak dapat menemukan lokasi pasti dari pihak 

pendaki karena pendaki juga tidak dapat menyebutkan posisinya yang 

membingungkan ditengah hutan sehingga sering karena terlambatnya pertolongan 

dan susahnya medan yang dilalui sering diantara mereka tewas dalam pendakian. 

Menanggapi permasalahan sebagaimana latar belakang diatas, maka pada 

penyusunan skripsi ini ditujukan pada salah satu Gunung di Malang sebagai 

tempat penelitian seperti: Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Arjuna, 

Gunung Kelud dan Gunung Panderman. Peneliti melakukan penelitian khususnya 

pada Gunung Panderman di Batu, Malang. Alasan peneliti mengambil lokasi 

tersebut karena Gunung Panderman merupakan tempat yang sangat sering 

dilakukan pendakian bagi pencinta alam. Gunung Panderman memiliki ketinggian 
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2000 meter diatas permukaan laut, dimana pada Gunung Panderman terdapat jalur 

pendakian yang terjal dan jurang. Gunung ini memiliki kemiringan sampai 50
o 

yang membuat pendaki mengalami kesulitan dan bahaya kecelakaan saat 

pendakian. Oleh karena itu peneliti akan merancang sebuah alat komunikasi 

emergency call yang dapat dibawa oleh pendaki gunung untuk meminta 

pertolongan, dimana pada alat tersebut memanfaatkan komunikasi pada HT yang 

dilengkapi dengan pembaca koordinat bumi dengan GPS, sehingga jika ada 

kejadian atau sipendaki membutuhkan bantuan dan pertolongan, maka pihak 

pemantau atau tim penyelamat dapat mengetahui posisi sipendaki pada saat itu 

dan dapat melakukan pertolongan dengan cepat, selain itu pada bagian penerima 

atau tim SAR juga dirancang sebuah alat yang dapat membaca koordinat bumi 

dari pengirim (pendaki) serta dapat melakukan pencarian dengan cepat serta 

melacak posisi pada saat pencarian. Untuk itu pada peyusunan skripsi ini peneliti 

akan merancang alat dengan judul “Perancangan Dan Pembuatan Sistem 

Emergency Call Menggunakan GPS Dengan Transmisi Data Modem FSK 

Melalui HT Berbasis Mikrokontroler ATMEGA64”. 

 

1.2 Rumusan Masalah. 

Dengan memperhatikan Latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah di 

titik beratkan pada : 

1. Bagaimana merancang perangkat keras untuk dapat membaca koordinat 

bumi menggunakan GPS. 

2. Bagaimana merancang modem FSK agar dapat berkomunikasi mengirim 

dan menerima data melalui HT 

3. Bagaimana merancang perangkat keras agar sistem dapat menampilkan 

informasi pada LCD. 

4. Bagaimana mengaktifkan HT pada mode Transmit (TX) dan Receive 

(RX). 

5. Bagaimana merancang perangkat lunak untuk proses pembacaan dan 

konversi koordinat GPS dan pengiriman informasi pada modem melalui 

mikrokontroler  
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6. Bagaimana merancang perangkat lunak untuk manampilkan peta google 

map dari informasi yag diterima modem FSK pada bagian penerima. 

 

1.3. Batasan Masalah. 

 Agar permasalahan tidak terlalu luas, serta sistematis dan terarah, maka 

penulis membatasi pembahasan hanya pada hal-hal berikut ini : 

1. Modul GPS dirancang menggunakan Holux M9129 

2. Pengontrol utama sistem dirancang menggunakan ATMEGA64 

3. Menggunakan LCD 16X2 sebagai penampil informasi koordinat dan teks 

dari pengirim. 

4. Menggunakan Modem FSK dengan IC TCM3105 untuk pengiriman dan 

penerimaan data melalui HT 

5. Menggunakan HT sebagai media pengirim dan penerima data. 

6. Perangkat lunak pengontrol ATMEGA64 dirancang menggunakan 

bahasa BASIC BASCOMM AVR 

7. Perangkat lunak PC dirancang menggunakan delphi 7. 

8. Peta google map pada perangkat lunak PC diakses secara online sehingga 

membutuhkan koneksi ke internet. 

9. Lokasi penelitian ditujukan pada Perum, Embong anyar 2 dan Gunung 

Panderman 

10. Menggunakan HT tipe Lupax T550 dengan jangkauan maksimal 2 Km 

tanpa halangan dan daya yang dibutuhkan tidak mencukupi 

11. Menggunakan power booster dan antena telex sebagai penambah jarak 

jangkauan HT  

 

1.4. Tujuan. 

 Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk: 

1. Merancang perangkat keras untuk dapat membaca koordinat bumi 

menggunakan GPS. 

2. Merancang modem FSK agar dapat berkomunikasi mengirim dan 

menerima data melalui HT 
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3. Merancang perangkat keras agar sistem dapat menampilkan informasi 

pada LCD. 

4. Mengaktifkan HT pada mode Transmit (TX) dan Receive (RX). 

5. Merancang perangkat lunak untuk proses pembacaan dan konversi 

koordinat GPS dan pengiriman informasi pada modem melalui 

mikrokontroler  

6. Merancang perangkat lunak untuk menampilkan peta google map dari 

informasi yang diterima modem FSK pada bagian penerima. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Penulisan Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun isi secara garis 

besarnya dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :  

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, permasalan, tujuan,  batasan 

masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II :  TEORI DASAR 

Berisi teori-teori dasar yang menunjang dalam perancangan alat ini 

tentang protokol NMEA, GPS, Modem FSK, Komunikasi serial, delphi, 

google maps dan lain sebagainya. 

 

BAB III : PERANCANGAN ALAT 

Membahas perancangan dan pembuatan hardware dan software dari alat. 

 

BAB IV : PENGUJIAN ALAT 

Pada bab ini akan dianalisa cara kerja dan pengujian rangkaian yang 

telah direncanakan dan dibuat. 

 

BAB V :  Penutup  

Berisi kesimpulan dan saran tentang pembuat alat. 

 


