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Dalam penyusunan skripsi ini, judul yang diangkat adalah “Sistem Pembaca Karakter SMS 

Portabel bagi tunanetra“.Dimana Telepon seluler memiliki fasilitas pengiriman pesan dalam 

bentuk teks yang disebut dengan SMS, yang merupakan cara yang murah dalam berkomunikasi 

melalui telepon. Namun penggunaan fasilitas SMS dalam telepon seluler masih didominasi oleh 

orang-orang yang memiliki penglihatan secara normal. Oleh karena itulah, kami membuat alat 

bantu berupa “Sistem Pembaca Karakter SMS Portabel bagi Tunanetra”, yang mana keluaran 

dari sistem berupa suara pembacaan SMS sesuai dengan SMS yang ingin dibaca. 

Adapun diagram blok Sistem Pembaca Karakter SMS Portabel bagi Tunanetra ini terdiri dari 

telepon seluler Siemen C35 atau C45 sebagai sumber teks, MC AT89S53 sebagai pengolah data, 

dan ISD 2590 sebagai database suara serta LM386 sebagai penguat suara dan fasilitas tombol 

yang terdiri dari tombol baca, tombol baca, tombol indek naik, tombol indek turun, dan tombol 

hapus. 

Prinsip kerja dari alat yang direncanakan ini adalah Pembacaan SMS dimulai dengan penekanan 

tombol cek, setelah penekanan tombol cek maka mikrokontroler akan mengirimkan AT 

Command “AT+CMGR=n”, n adalah indeks memori dari telepon selular. Kemudian telepon 

selular akan mengirimkan data SMS dalam bentuk PDU (Protocol Data Unit) ke mikrokontroler. 

Data nomor pengirim dan karakter SMS diolah dalam mikrokontroler AT89S53 dan diubah 

menjadi kode ASCII. Nomor pengirim dan data teks SMS yang telah berubah menjadi kode 

ASCII kemudian disimpan dalam RAM mikrokontroler AT89S53. No pengirim dan teks SMS 

diproses kemudian digunakan untuk memanggil alamat ISD 2590 yang menyimpan suara 

karakter yang menyusun teks SMS tersebut. Output berupa suara akan dikeluarkan melalui 

speaker. Penekanan tombol cek akan memeriksa jumlah SMS yang baru dan lama beserta indeks 

memorinya. Penekanan tombol naik akan menaikkan indeks memori SMS satu tingkat, 

sedangkan tombol turun akan mengurangi indeks SMS. Penekanan tombol baca akan membaca 

sms pada indeks memori SMS tertentu. Penekanan tombol hapus akan menghapus sms pada 

indeks memori SMS tertentu. 

Batas maksimal pengiriman SMS yang dapat diperdengarkan sebanyak 40 karakter dan jika 

melebihi dari 40 karakter SMS tidak dapat diperdengarkan. 

 

 


