
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, sudah banyak teknologi  

yang berkembang terutama dalam masalah pengendalian dapat dikendalikan dari 

jarak jauh menggunakan sms. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi 

tersebut  pintu garasi dapat dikendalikan atau dibuka dari jarak jauh. 

Pengendalian pintu garasi merupakan salah satu alat yang dikendalikan 

menggunakan gagang pintu yang ditarik dengan tenaga manusia dari jarak dekat. 

Sehingga tidak dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dengan adanya perkembangan 

teknologi sekarang khususnya bidang kendali, mendominasi upaya untuk 

membentuk suatu alternatif teknologi yang dapat mempermudah dan 

mempercepat segala aktifitas manusia, sehingga untuk membuka pintu garasi 

dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan teknologi yang berkembang 

sekarang. 

Pada penelitian ini digunakan Arduino UNO sebagai mikrokontroler yang 

mengatur prosedur perangkat sistem, SMS merupakan sistem operasi yang 

berbasis telephone selular seperti telephone pintar dan komputer tablet, 

Handphone dapat mengendalikan  buka/tutup pintu garasi deri jarak jauh tanpa 

memerlukan tenaga manusia,   motor   DC sebagai  motor  penggerak  Prototype  

pintu garasi,  dan modem wavecom fastrack digunakan sebagai penerima SMS 

dan penghubung antara mikrokontroler dan handphone, sehingga mikrokontroler 

bekerja sesuai dengan perintah SMS. 
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Handphone dapat mengendalikan pintu membuka atau menutup pintu 

garasi dengan jarak jauh tanpa memerlukan tenaga manusia. Yang diproses 

menggunakan mikrokontroller arduino yang mempunyai kelebihan dalam Bahasa 

pemrograman relatif mudah karena software Arduino dilengkapi dengan 

kumpulan library yang cukup lengkap. Untuk itulah berdasarkan latar belakang 

diatas. Penulis tertarik untuk mencoba menggunakan handphone sebagai sistem 

kendali buka/tutup pintu garasi dengan jarak jauh yang dapat mempermudah 

aktifitas manusia. Maka dari itu sesuai dengan latar belakang diatas penulis 

mencoba menjabarkan mengenai sistem kendali yang berjudul “Perancangan 

Sistem Akses Pintu Garasi Otomatis Menggunakan SMS Berbasis Arduino Uno”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan pada latar belakang diatas maka penulis menetapkan 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem pengendali pintu garasi dari jarak jauh 

menggunakan media handphone yang diproses menggunakan 

mikrokontroller arduino ? 

2. Bagaimana rangkaian modem wavecom yang digunakan untuk menerima 

data dari handphone dan mengirimkan data ke mikrokontroler arduino ? 

3. Bagaimana merancang sebuah rangkaian kendali yang dapat 

mengendalikan motor DC dari handphone ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis hanya membahas sampai : 
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1. Semua orang yang mengetahui nomor modem yang di gunakan dapat 

mengakses buka tutup pintu garasi. 

2. Semua karakter yang di terima mikrokontroler dapat mengakses buka 

tutup pintu garasi. 

3. Tidak menjelaskan secara detail pada prinsif kerja komunikasi  modem 

wavecom. 

4. Tidak menjelaskan secara rinci setiap komponen-komponen yang 

terhubung didalam rangkaian. 

1.4. Tujuan Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun tujuan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Agar buka tutup pintu garasi dapat akses dari jarak jauh menggunakan 

handphone. 

2. Membuat alat pengendali pintu garasi dengan menggunakan 

handphone. 

3. Mempermudah manusia untuk membuka dan menutup pintu garasi dari 

jarak jauh. 

1.5. Manfaat Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun manfaat dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Agar mempermudah manusia dalam mengakses buka tutup pintu garasi. 

2. Hanya dengan sms manusia tidak perlu repot keluar atau turun dari 

kendaraan untuk buka tutup pintu garasi. 

1.6. Metode Penelitian 

1. Studi Pustaka 
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Pada metode ini penulis melakukan mengumpulan data baik dari buku-

buku referensi ataupun jurnal yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

2. Metode Ekperimen 

Pada bagian eksperimen ini penulis merancang alat dan diuji coba secara 

langsung dengan tujuan untuk mengetahui dan mengecek masing-

masing sistem kerja dari rangkaian yang digunakan. Jika terjadi 

kesalahan, dianalisa dan diperbaiki. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Laporan akhir studi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir 

studi, metode penenlitian, dan  sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dalam 

perancangan alat, serta mengenai pengenalan beberapa komponen-komponen 

dasar elektronika dan fungsinya pada rangkaian. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, 

langkah-langkah pembuatan alat serta analisa dalam kinerja alat. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian 

alatsertaanalisa hasil dari alat yang dibuat. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan kesimpulan dari latar belakang masalah yang ditemui selama 

praktek berlangsung, dan saran mengenai penelitian lebih lanjut untuk membahas 

permasalahan yang ada agar dapat mengembangkan sistem kearah yang lebih 

baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

BIODATA 

 

 




