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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan 

bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Perkembangan ini 

juga telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Digitalisasi alat 

ukur analog adalah salah satu contohnya dan hampir diterapkan pada semua jenis 

alat ukur modern. Dari sejumlah piranti ukur yang beralih dari sistem analog ke 

digital tersebut, timbangan juga merupakan salah satunya. Timbangan merupakan 

alat bantu yang berfungsi untuk mengetahui berat suatu benda. 

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Arif Lukman 

Khakim dari Universitas Negeri Semarang dengan judul “Rancang Bangun Alat 

Timbang Digital Berbasis AVR Tipe Atmega32” dimana sistem yang digunakan 

adalah membaca berat suatu benda, lalu menampilkan harga dari benda tersebut 

sesuai dengan berat benda yang dibaca. Selain itu penelitian yang telah dilakukan 

oleh Priskila M.N.Manege, Elia Kendek Allo, Bahrun dari Universitas Sam 

Ratulangi dengan judul “Rancang Bangun Timbangan Digital Dengan Kapasitas 

20 Kg Berbasis Microcontroller ATMega 8535” dimana sistem yang digunakan 

adalah membaca berat dari suatu benda dan hasil dari pembacaan itu bukan hanya 

ditampilkan melalui LCD tapi juga ditampilkan melalui PC. 

Dari kedua penelitian diatas, timbangan digital dibuat sebagai alat ukur 

berat suatu benda, maka timbangan juga dapat digunakan pada bidang pertanian. 

Seperti halnya hasil pertanian berupa padi, maka padi yang sudah dipanen 

kemudian dikeringkan dan ditimbang sesudah itu baru dimasukkan di dalam 

karung kemudian disimpan di dalam gudang. Berdasarkan survei yang dilakukan 

pada pemilik gudang penyimpanan beras dan padi, bahwa seringkali terjadi 

pencurian maupun kesulitan dalam hal pengontrolan terhadap stock barang yang 

tersimpan. Sementara itu proses yang dilakukan untuk menghitung kembali stok 

beras yang ada membutuhkan waktu panjang karena banyaknya tumpukan karung 

beras atau padi didalam gudang. 
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Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan pada pemilik 

gudang beras yaitu bapak Hartono yang beralamatkan di desa Curahnongko 

kecamatan Tempurejo kabupaten Jember mendapati kerugian akibat pencurian 

sekitar 10 sak ukuran 50 Kg beras dalam kurun waktu 1 Minggu hingga 1 bulan. 

Kejadian ini sering terulang terutama saat gudang yang berukuran 4 X 6 Meter 

dan luas penampang 3 X 6  meter tersebut ditinggal oleh pemiliknya, apalagi tidak 

adanya penjaga atau sistem yang dapat memberitahukan langsung kepada pemilik 

saat pencurian tersebut terjadi. Hal ini tentu membuat kerugian besar bagi pemilik 

gudang. 

Tanggapan permasalahan yang terjadi sebagaimana uraian diatas, maka 

pada tugas akhir ini akan dirancang sistem pengamanan pada gudang beras / padi 

dengan memanfaatkan sensor berat load cell, untuk mengetahui adanya 

pengurangan stok dari berat semula dan dapat menginformasikan langsung pada 

pemilik gudang menggunakan media GSM  pada jalur SMS sehingga pada setiap 

terjadi usaha pencurian oleh pihak tidak bertanggung jawab dapat diketahui dan 

diambil tindakan cepat oleh pemilik untuk menggagalkannya. Pada alat ini juga 

dilengkapi dengan LCD dan keypad yang membantu pemilik untuk melakukan 

pengontrolan berat total dari sisa beras / padi didalam gudang sehingga dapat 

membantu pemilik dalam mencatat jumlah stok yang ada. Untuk itulah pada tugas 

akhir ini diambil judul “RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAU 

KEAMANAN TERHADAP PENCURIAN PADA LUMBUNG PADI 

MENGGUNAKAN SMS GATEWAY BERBASIS ATMEGA 32” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memecahkan permasalahan yang ada maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang penampang yang dapat difungsikan juga 

sebagai timbangan elektronik  agar user tidak kesulitan dalam 

membaca stok yang dimiliki di dalam lumbung. 

2. Bagaimana merancang perangkat keras agar sistem dapat 

mengirimkan informasi SMS pada user jika terjadi indikasi pencurian, 

disertai dengan jumlah besarnya berat padi yang hilang. 
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3. Bagaimana merancang perangkat lunak agar sistem mampu 

mendeteksi adanya indikasi pencurian melalui sensor berat dan 

memberikan informasi SMS kepada pemilik menggunakan modem 

GSM. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam  pembuatan  tugas  akhir  ini  penulis  membatasi permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Rancang bangun ini menggunakan AVR dengan tipe ATmega32 

sebagai komponen kendali. 

2. Pengkondisi sinyal HX711 digunakan untuk membaca data berat 

barang via sensor LoadCell. 

3. Timbang menggunakan 4 buah sensor load cell dengan kapasitas 

masing - masing 50 kg sebagai sensor pembacaan berat. 

4. SIM800 digunakan sebagai media pengirim dan penerima SMS. 

5. Sistem hanya dapat mengirimkan SMS ke nomor yang sudah 

diprogram kedalam sistem tersebut melalui keypad. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam pembuatan tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

1. Membuat penampang yang dapat difungsikan juga sebagai timbangan 

elektronik  agar user tidak kesulitan dalam membaca stok yang 

dimiliki di dalam lumbung. 

2. Membuat perangkat keras agar sistem dapat mengirimkan informasi 

SMS pada user jika terjadi indikasi pencurian, disertai dengan jumlah 

besarnya berat padi yang hilang. 

3. Merancang perangkat lunak agar sistem mampu mendeteksi adanya 

indikasi pencurian melalui sensor berat dan memberikan informasi 

SMS kepada pemilik menggunakan modem GSM. 

 

  



4 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan sistematika pembahasan pada alat yang akan 

dirancang. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan  hardware seperti pengetahuan dasar modul 

GSM, load cell, keypad, LCD, buzzer dan mikrokontroller. 

BAB III Perencanaan 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan hardware dan 

program pada alat yang dirancang, misalnya nilai komponen yang dipakai, 

hubungan masing-masing komponen dan lain sebagainya. 

BAB IV Pengujian dan Analisa 

Bab ini membahas tentang pengujian hardware dan program serta 

pembahasan mengenai hasil pengujian tersebut per blok system. 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap skripsi untuk 

pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 


