
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring kemajuan teknologi, tingkat mobilitas dan cara berpikir manusia kini 

semakin meningkat pula. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk dapat melakukan 

berbagai aktivitas dengan cepat dengan durasi waktu yang singkat. Apabila 

mengamati kehidupan sekitar, manusia masih bergantung pada remote control untuk 

mengendalikan gerbang garasi, atau ada juga yang harus turun dari kendaraannya 

untuk membuka gerbang garasi saat hendak memasukkan mobilnya. 

Melihat keadaan seperti itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun sebuah sistem yang dapat 

dimanfaatkan untuk kendali jarak jauh yang mampu mengontrol alat otomatisasi pada 

garasi mobil. 

Cara kerja rangkaian garasi mobil ini adalah menggunakan sensor jarak yang 

telah dihubungkan mikrokontroll untuk menggerakkan motor DC yang terdapat 

didalam garasi sehingga manusia tidak perlu turun dari kendaraan atau kebingungan 

mencari remote control untuk membuka garasi. Untuk membuka  garasi dari dalam 

digunakan SMS gateway dengan menggunakan modem wavecom yang nantinya akan 

di proses oleh mikrokontroll untuk menggerakkan motor DC dan sebagai indikator 

berupa SMS pemberitahuan kepada pemilik ketika garasi terbuka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan beberapa masalah yang 

dirumuskan dalam suatu rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana merancang perangkat keras agar sistem dapat melakukan buka garasi 

secara otomatis? 

2. Bagaimana merancang desain sistem pada garasi? 

3. Bagaimana merancang sistem keamanan berbasis SMS gateway? 

 

 



2 
 

1.3       Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang dan membuat prototype garasi mobil. 

2. Menggunakan infrared proximity sensor  dan SMS  (ketika ingin membuka dari 

dalam) sebagai input untuk membuka garasi. 

3. Memberi peringatan ketika garasi terbuka dengan mengirimkan SMS kepada user. 

 

1.4       Manfaat 

      Adapun manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Menggunakan garasi yang terkontrol secara otomatis mambantu manusia dalam 

memasukkan mobil tanpa harus turun dari mobil. 

2. Sistem keamanan yang terdapat pada garasi memberikan rasa aman pada saat 

mobil berada dalam garasi. 

 

1.5       Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula,  

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Fokus pembahasan pada pembuatan garasi mobil.. 

2. Garasi dipasangkan sensor jarak untuk mengetahui adanya mobil 

3. Alat yang diuji menggunakan satu mobil. 

 

1.6        Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah,tujuan, metodologi, dan sistematika. 
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BAB II DASAR TEORI 

 Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori sebagai 

acuan atau referensi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Menjelaskan tentang tahap perancangan dan proses pembuatan 

hardware dan software pada tugas akhir ini. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN ALAT DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini akan dilakukan pengujian pada alat dan analisa hasil 

pada hardware.  

BAB V PENUTUP 

 Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas akhir 

dan saran untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan sistem 

yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik. 




