
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman modern seperti sekarang ini, selain untuk meringankan kerja

manusia, alat-alat yang digunakan oleh manusia diharapkan mempunyai nilai lebih

daripada hanya untuk meringankan kerja manusia. Nilai lebih itu antara lain

adalah kemampuan alat tersebut untuk lebih menghemat tenaga dan waktu yang

diperlukan manusia dalam melakukan suatu kegiatan.

Sebagai contoh untuk membuka pintu garasi rumah harus dilakukan

dengan menggerakkan pintu tersebut dengan tangan. Hal ini membutuhkan tenaga

dan waktu yang sebenarnya dapat dihemat bila ada sebuah peralatan elektronik

yang dapat membuka atau menutup pintu garasi dengan pengendali jarak jauh.

Sebelumnya sudah ada yang mengembangkan keamanan pintu garasi

menggunakan keypad dan sensor ( Dadan Nurdin Bagenda,S.T.,M.T dan Wildhan

Adityoso, 2014)  dan permodelan otomasi garasi mobil berdasarkan garasi asli

(Maidir Irawan, 2017)

Peralatan elekronis ini harus dapat membuka atau menutup pintu sesuai

dengan kehendak kita dengan menggunakan sebuah pengendali jarak jauh.

Pekerjaan dalam membuka dan menutup pintu gerbang biasanya dilakukan secara

manual yang tentu saja merepotkan apalagi bagi orang yang sudah berada di dalam

mobil yang membuat enggan beranjak keluar hanya untuk membuka pintu yang

dirasa kurang efisiensi waktu. Apalagi konstruksi dari pintu gerbang yang besar

akan membuat orang semakin malas membuka pintu hingga menutup dan

menguncinya kembali.

Salah satu teknologi untuk pengendali jarak jauh yaitu menggunakan

teknologi gsm. Teknologi gsm atau yang sering dimaknai telephone seluler telah

menjadi suatu kebutuhan di samping kebutuhan pokok. Berdasarkan data yang di

himpun BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia pengguna telephone seluler di



Indonesia pada tahun 2010 mencapai 211.200.297 orang dan pada tahun 2013

mencapai 313.226.914 orang.

Dari penelitian yang sudah ada dengan menggunakan modem wavecom

sebagai penerima perintah yang membedakan adalah di sini penulis akan membuat

pintu garasi yang dapat membuka dan menutup secara otomatis dengan

menggunakan sms dengan sensor modul sim 900A sehingga pintu gerbang garasi

dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui sms. Alat ini untuk mengendalikan

pintu gerbang meliputi membuka pintu garasi dan menutup kembali pintu garasi

tersebut

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan dalam penyusunan tugas akhir ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana merancang protitipe otomasi pintu garasi geser otomatis 

2. Bagaimana merancang dan mendesain system pada prototipe garasi

3. Bagaimana merancang system keamanan dari sms yang masuk ke

arduino

1.3 Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari pembuatan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Menghasilkan prototipe pintu garasi geser otomatis 

2. Menggunakan modul sim 900A dengan sms sebagai input untuk

membuka dan menutup prototipe pintu garasi

3. Merancang respon sms balasan setelah mengirimkan sms perintah



1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. menggunakan pintu garasi terkontrol dan otomatis membantu manusia

dalam memasukkan mobil tanpa harus turun dari mobil

2. system keamanan yang terdapat pada garasi memberikan rasa aman

kepada pemilik kendaraan saat kendaraan ada di dalam garasi

1.5  Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai

berikut :

1.  Mikrokontroler yang digunakan adalah arduino uno 

2. Unit utama pemberi Instruksi dalam perancangan alat ini adalah

Handphone sebagai unit pengirim instruksi dengan sms.

2.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang

meliputi :

 Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujun, dan ruang lingkup

pembahasannya dan metode yang digunakan dalam pembuatan

tugas akhir ini.

 Bab II : Dasar Teori 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung dan

digunakan dalam perencanaan dan pembuatan tugas akhir.

 Bab III :Analisa dan Perencanaan 

Bab ini membahas perencanaan dan perealisasi tugas akhir meliputi

pernagkat keras dan perangkat lunak yang digunakan



 Bab IV : Pengujian Alat dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang pengujian dan hasil yang diperoleh dari

system yang telah dibuat.

 Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari perencanaan dan

perealisasi tugas akhir ini serta saran untuk memperbaiki

kekurangan dari perancangan sistem yang sudah dibuat untuk hasil

yang lebih baik.


