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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pintu gerbang otomatis kendali celluler sangat jarang ditemui. Banyak 

sekali jasa-jasa pemasangan pintu gerbang yang orang tawarkan, tetapi 

kebanyakan yang mereka gunakan masih berbasis manual dalam artian 

menggunakan tombol pencet layaknya sebuah saklar yang hanya dikombinasikan 

dengan perangkat mekanisnya langsung. Dari sinilah saya coba untuk membuat 

hal yang berbeda dari contoh diatas. Pada abad-abad yang lalu, sistem komunikasi yang 

dilakukan atauproses pertukaran informasi masih bersifat sederhana sekali. Pengiriman informasi 

dari satu tempat ke tempat lain biasanya menggunakan berbagaimacam media, seperti kibaran 

bendera, kumpulan asap, bunyi genderang danlain sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak lain 

memberikan suatu isyarat tertentu. Untuk masa sekarang ini, yaitu Kemajuan Ilmu 

Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) sudah banyak dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat 

umum. Contohnya televisi, zaman dahulu kita harus menekan tombol tombol yang 

menempel pada televisi tersebut, untuk memindah gelombang televisi, mengatur volume, 

serta menggunakan tombol tombol pengaturan yang lain. Namun sekarang 

tidak lagi, kita bisa mengendalikan atau mengatur fungsi fungsi yang ada 

padatelevisi tersebut dari tempat kita duduk dengan menggunakan remote kontrol. Memang, 

di zaman modern seperti sekarang ini alat alat pengendali dari jarak jauh harus bisa 

diciptakan dan dikembangkan agar kita bisa mengendalikan sesuatu pekerjaan manusia menjadi 
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lebih mudah dan lebih cepat. Sebagai contoh dalam sistem buka tutup pintu gerbang 

dan garasi masih banyak menggunakan sistem buka tutup secara manual, yakni dengan 

mendorong dan menarik pintu. Alat-alat pengendali jarak jauh yang berbasis frekuensi dapat 

dikembangkan agar kita bisa mengendalikan sesuatu dengan mudah dan cepat yang 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Pada kaitannya dengan Tugas Akhir ini, sistem 

komunikasi yang akan dibahas adalah sistem frekuensi GSM,. Berdasarkan latar belakang 

tersebut di atas, maka nantinya kita bisa mengendalikan pintu gerbang dengan mudah dan cepat. 

Dalam Tugas Akhir ini penulis menyertakan sebuah pemancar GSM sertarangkaian penerima 

untuk pengendali pintu gerbang. Penulis berharap alat ini dapat digunakan sebagai bahan 

pengamatan dan penelitian dan nantinya bisa lebih dikembangkan menjadi alat yang 

lebih baik lagi. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah antara lain : 

1. Bagaimana cara alat bekerja atau mengontrol pintu melalui celluler 

dengan mengunakan kombinasi password. 

2. Bagaimana alat bisa bekerja dengan menggunakan kombinasi password 

lebih dari satu, seperti misal 0473xx, 8674xx, 7564xx dan seterusnya. 

3. Bagaiamana cara kerja alat untuk membuka dan menutup pintu melaui 

transmisi pengirimana data melalui sms. 

4. Bagaimana merancang hardware? 
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1.3 TUJUAN 

Sebagai dari tujuan pembuatan alat ini tidak lain yaitu menawarkan sebuah 

kemudahan dalam buka tutup pintu gerbang otomatis tanpa harus beranjak dari 

kendaraan mereka. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan terfokus pada suatu permasalahan diatas, maka perlu 

adanya batasan masalah antara lain :  

1. Menggunakan arsitektur Mikrokontroller AT89S52 ATMEL. 

2. Menggunakan motor DC sebagai penggerak utama. 

3. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini adalah perancangan perangkat 

keras (hardware) dalam bentuk prototype. 

4. Alat ini menggunakan celluler sebagai pengontrolnya, dengan sistem 

pengiriman data melalui sms. 

5. Alat ini hanya diasumsikan sebagai simulasi. Untuk penerapan yang 

sebenarnya lebih difokuskan pada mekanisnya yang membutuhkan alat 

lebih komplit dan relefan. 

6. Pintu gerbang yang digunakan berupa papan geser yang bergerak secara 

horizontal. 

7. Hanya menggunakan tiga kombinasi pasword yang berbeda.  
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1.5 METODOLOGI PENULISAN 

Untuk menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini, maka digunakan 

berbagai metodologi diantaranya : 

� Studi Pustaka 

Yaitu melakukan kajian dengan cara mengumpulkan dan membaca dan 

memahami literature yang ada yaitu berupa buku referensi dan buku 

petunjuk operasional maupun browsing internet. 

� Perencanaan dan pembuatan sistem elektronik. 

� Pengujian Alat 

Yaitu pengujian software maupun hardware 

� Kesimpulan 

Yaitu menyimpulkan dari hasil yang telah diperoleh, dari perencanaan dan 

pembuatan pintu gerbang otomatisasi kendali celluler 
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1.6 SISTEMATIKA BAHASAN 

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang,  rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : TEORI PENUNJANG 

Berisi tentang Pemrograman Assembler, mikrokontroller AT89S52 Atmel, 

dan komponen-komponen elektronika yang mendukung. 

BAB III: PERANCANGAN DAN PEMBUATAN  

Berisi tentang proses perancangan dan pembuatan pintu gerbang 

otomatisasi kendali celluler 

BAB IV: PENGUJIAN ALAT 

Berisi tentang hasil pengujian catu daya, pengujian sensor, pengujian 

software dan hardware 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

 

 


