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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

            Beragam cara ditempuh orang untuk mengamankan barang-barang 

berharga yang disimpan pada suatu ruangan rumahnya, salah satunya adalah 

dengan menggunakan sebuah kunci gembok atau menempatkan seorang penjaga 

keamanan untuk menjaga rumah tersebut.  Cara-cara seperti ini tentu mempunyai 

beberapa kelebihan dan kekurangan. Seiring dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi maka dikembangkanlah sebuah sistem keamanan dengan cara 

memberikan peringatan (warning system) untuk memberikan sebuah tanda jika 

ada sesuatu mencurigakan yang terjadi disekitar ruangan tersebut.  Jika sistem ini 

mendeteksi adanya unsur tindak kejahatan maka sistem akan memberikan sebuah 

tanda berupa alarm dan juga tanda melalui sebuah pesan singkat atau Short 

Message Service (SMS) yang akan dikirimkan ke nomor telepon seluler 

(handphone) sehingga kita dapat mengetahui keadaan yang terjadi di sekitar 

ruangan tersebut.  Setelah menerima pesan peringatan tersebut maka kita dapat 

melakukan tindakan balik untuk mengendalikan sesuatu (peralatan) yang ada di 

rumah kita melalui SMS.  Kerja dari keseluruhan sistem dikendalikan oleh sebuah 

keping tunggal yang disebut mikrokontroler. Fungsi utama dari mikrokontroler 

adalah untuk mengendalikan handphone untuk mengirim SMS maupun untuk 

menerima dan membaca SMS.  Fakta yang ada menunjukkan bahwa jaringan 
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komunikasi tanpa kabel di negara Indonesia sudah maju dan mencakup daerah 

yang cukup luas sehingga fasilitas SMS dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

            Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, 

maka dapat dirumuskan permasalahan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana 

merancang dan membuat sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan sebuah 

tanda berupa SMS jika alat ini mendeteksi adanya bahaya tindak kejahatan dan 

juga menerima SMS untuk mengendalikan peralatan yang ada di rumah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

            Tujuan utama dari penelitian dan perancangan dari tugas akhir ini adalah 

untuk mendapatkan alat yang berfungsi sebagai sistem peringatan menggunakan 

alarm dan juga melalui fasilitas SMS (Short Message Service). 

 

1.4 Batasan Masalah 

            Agar perancangan dari alat ini mencapai tujuan yang diharapkan, maka 

pembahasannya dibatasi pada beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Alat yang dibuat adalah berupa prototype. 

2. Sensor pintu yang digunakan adalah berjumlah 1 buah. 

3. Peralatan yang dapat dikendalikan disimulasikan dengan nyala led. 

4. Parameter bahaya adalah ketika pintu terbuka oleh orang lain saat 

terkunci. 
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5. Mikrokontroler yang digunakan adalah seri AT89S51. 

6. Spesifikasi handphone yang digunakan adalah mempunyai kabel data, 

sehingga handphone dapat di akses oleh mikrokontroler secara langsung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

            Penelitian yang akan dilakukan dapat diambil manfaat, yaitu untuk 

meningkatkan sistem keamanan pada sebuah rumah secara sederhana dan berbasis 

pada teknologi tinggi, khususnya teknologi jaringan komunikasi tanpa kabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




