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Judul  : Pembuatan Prototype  Portal Security Pada Perumahan Berbasis SMS  

    Gateway dan Mikrokontroler 

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Fauzi, MMT. 

Pembimbing 2 : Ir. L. Urip Widodo, MT. 

Penyusun : Erna Tri Wahyu Ningsih 

 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi saat ini merambah  semakin luas dengan ditunjang dengan 

perpaduan teknologi mikrokontroler, oleh sebab itu dapat mempengaruhi masyarakat luas dalam 

menggunakan suatu alat yang canggih dan  itu menunjukkan suatu efisiensi dalam 

penggunaanya. Kepraktisan teknologi dalam perkembangan tersebut sangat mempengaruhi 

kebutuhan manusia untuk membuat suatu alat yang berfungsi sebagai pengontrolan keamanan 

portal tanpa membutuhkan tenaga security untuk membuka dan menutupnya meskipun terdapat 

security  yang menjaga dan mengawasi keamanan komplek perumahan. 

Untuk itu dibuatlah suatu sistem pengontrolan portal security pada perumahan berbasis 

sms gateway dan mikrokontroler pada komplek perumahan dimana memudahkan penghuni 

kompek perumahan untuk buka tutup portal hanya dengan mengirimkan SMS dari ponsel 

penghuni komplek. Pada sistem tersebut menggunakan mikrokontroler tipe AT89S52 sebagai 

pengontrol sistemnya serta menggunakan pemrograman BASCOM-8051, dan modem Wavecom 

tipe M1206B untuk menghubungkan antara SMS dari ponsel penghuni komplek dengan 

mikrokontrolernya. Selain itu ditanamkan juga LDR atau sensor cahaya yang digunakan untuk 

penanganan resiko apabila terdapat objek / halangan yang berada pada tengah-tengah portal 

sehingga portal tidak akan menutup selama terdapat halangan di tengah portal tersebut. 

Digunakan juga Led untuk memberikan cahaya pada LDR agar dapat bekerja. Untuk datanya 

diinterfacekan ke modem sistem secara serial dengan menggunakan serial port RS232. 

Dalam implementasi sistem tersebut dapat berjalan dengan  baik, dimana diberikan suatu 

input yang telah ditentukan sebelumnya dan dikirimkan dari ponsel penghuni komplek 

perumahan ke modem untuk disimpan dalam memori kemudian dihubungkan ke mikrokontroler 

untuk diproses dan modem akan memberikan suatu balasan pada ponsel penghuni perumahan 

bahwa terdapat pilihan untuk keamanan portal sebelum membuka portal secara otomatis yang 

nantinya penghuni perumahan akan mendapatkan balasan baik dalam mengirimkan isi SMS 

dengan OPEN maupun memilih pilihan dan nantinya portal akan tertutup secara otomatis hanya 

dengan mengirimkan SMS tersebut.  

Kata Kunci : Portal Security, SMS Gateway, Mikrokontroler AT89S52. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi adalah cara untuk mendapatkan suatu kualitas yang lebih baik, 

lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih menyenangkan. Salah satu 

teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi dibidang 

mikrokontroler dan SMS (Short Message Service). Dalam perkembangan  zaman 

di era globalisasi untuk saat sekarang  kemajuan  teknologi sangat berkembang 

dan itu menunjukkan suatu efisiensi dalam penggunaanya. kepraktisan teknologi 

dalam perkembangan tersebut sangat mempengaruhi kebutuhan manusia untuk 

membuat suatu alat yang berfungsi sebagai pengontrolan keamanan portal tanpa 

membutuhkan tenaga security untuk membuka dan menutupnya meskipun 

terdapat security  yang menjaga dan mengawasi keamanan komplek perumahan. 

   Pada saat ini, keamanan dalam berbagai wilayah sangat perlu 

ditingkatkan terutama pada wilayah komplek perumahan, dimana pengontrolan 

security portalnya masih menggunakan sistem manual yaitu dengan tenaga 

manusia / security. Pengontrolan keamanan portal yang banyak dijumpai dengan 

menggerakkan portal tersebut untuk membuka dan menutupnya masih 

mengandalkan tenaga manusia tidak secara otomatis. Untuk itulah dikembangkan 

suatu alat yang dapat digunakan sebagai pengontrolan keamanan security pada 

perumahan komplek. 
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Dengan adanya sistem keamanan portal pada perumahan komplek maka 

penghuni komplek dapat mengendalikan portal tanpa harus menunggu security 

untuk membuka dan menutupnya karena portal merupakan jalur penghubung 

utama untuk masuk dalam komplek perumahan, sistem keamanan portal kali ini 

menggunakan Mikrokontroler tipe AT89S52  sebagai pemroses kontrol hardware 

handphone.  Sensor yang digunakan adalah sensor cahaya / LDR (Light 

Dependent Resistor) sehingga pada saat delay selama 20 second telah habis dan 

sensor mendeteksi objek yang masih berada di bawah portal maka sensor tersebut 

menunggu hingga LDR tidak terdapat suatu halangan di sekitar portal. 

Teknologi SMS diterapkan pada sistem aplikasi ini karena SMS 

merupakan salah satu media komunikasi yang telah berkembang secara luas yang 

digunakan oleh masyarakat baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh yaitu 

melalui ponsel. Saat ini ponsel merupakan barang yang menjadi kebutuhan 

bahkan mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat seakan ponsel menjadi 

kebutuhan penting yang wajib dibawa. Layanan ponsel yang paling banyak 

digunakan oleh masyarakat saat ini adalah SMS karena penggunaan SMS 

biayanya murah dan pesannya bersifat pribadi. Bila menghubungkan 

permasalahan yang telah dikemukakan pada awal fungsi dari ponsel yang dapat 

digunakan untuk berkomunikasi dapat juga digunakan sebagai penghubung 

dengan alat yang disetting sebelumnya, maka dapat dipangkas waktu yang 

semaksimal dan seefesien mungkin. Dengan pemakaian ponsel tersebut maka 

dapat dikembangkan fungsi dari penerima (receiver) yang dihubungkan dengan 

portal agar dapat bekerja secara otomatis. Dan sistem itu lebih sederhana sehingga 
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dapat menghemat biaya yang dikeluarkan yaitu menggunakan SMS Gateway 

sebagai software tambahan dan sebuah ponsel yang terhubung dengan komputer 

melalui kabel data. Kini hanya dengan mengirimkan SMS dari ponsel yang di 

gunakan ke nomor tujuan dan berlaku sebagai security elektronik, maka dapat 

mengendalikan portal komplek perumahan yang bisa digunakan oleh penghuni 

komplek perumahan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam Penjelasan yang telah di sampaikan  pada Latar Belakang di atas, 

dapat di rumuskan permasalahan Pembuatan Prototype Portal Security berbasis 

SMS Gateway dan Mikrokontroler  untuk saat ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara mendeteksi kondisi portal hingga dapat sebagai data 

yang masuk pada mikrokontroler? 

b. Bagaimana delay yang terjadi saat proses portal akan menutup ketika 

terdapat suatu objek yang berada pada tengah-tengah portal tersebut? 

c. Bagaimana mikrokontroler membaca data yang akan masuk dari 

kondisi awal dan kemudian mengirimkannya lewat modem sebagai 

SMS balasan ke ponsel penghuni perumahan? 

d. Bagaimana mikrokontroler memahami isi SMS dari modem untuk  

diproses sehingga dapat digunakan untuk mengontrol portal security? 

e. Bagaimana respon sensor cahaya atau LDR dalam mendeteksi suatu 

objek? 

f. Bagaimana kondisi arus listrik yang mengalir pada motor DC saat 

buka tutup portal? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pada penyelesaian dan penganalisaan suatu masalah yang menyangkut 

perangkat lunak yang digunakan  maka di perlukan suatu batasan masalah untuk 

mempermudah dalam pemecahan serta pembahasan tersebut. Adapun batasan 

masalah sebagai berikut : 

a. Pengontrolan portal security komplek perumahan yang digerakkan 

oleh motor DC 9V. 

b. Teknik yang digunakan dalam pengiriman SMS dari ponsel penghuni 

komplek ke modem untuk mengontrol portal, dan sebaliknya dari 

modem. 

c. Tidak ada batasan untuk jumlah SMS yang dikirim oleh penghuni 

perumahan komplek untuk membuka portal tersebut. 

d. Mikrokontroler yang digunakan adalah AT89S52 sebagai sistem 

pemrosesan kontrol untuk sistem. 

e. Jaringan untuk SMS Gateway yang digunakan adalah jaringan GSM 

dengan jasa operator seluler IM3. 

f. Tidak menggunakan Database dalam penyimpanan SMS dalam 

modem. 

g. Nomor tujuan yang digunakan hanya 1 nomor. 

h. Hanya bisa menerima kendaraan yang masuk sesuai dalam waktu 20 

second. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Penelitian  ini adalah sebagai berikut : 
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a. Dapat membuat sistem pengontrolan portal security dengan mengirim 

pesan melalui SMS. 

b. Membangun sistem pengontrolan keamanan pada portal komplek 

perumahan secara sederhana.  

1.5 Manfaat  

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Meningkatkan kemampuan sistem berbasis SMS Gateway  dan 

mikrokontroler yang semakin berkembang pesat dewasa ini. 

b. Memanfaatkan teknologi ponsel terutama SMS dengan mengirimkan 

kode tertentu informasi yang diinginkan dapat diketahui dan 

mengontrol sistem kontrol sesuai perintah. 

c. Memberikan kemudahan kepada penghuni komplek perumahan untuk 

mengakses dan mengendalikan portal security tanpa harus 

menghubungi security. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem 

mikrokontroler ini melalui percobaan langsung jika gagal maka akan terus dicoba 

lagi atau trayer error  Dan untuk melakukan penelitian tersebut, berikut tahap - 

tahapanya :  

a. Metode Studi Kepustakaan 

Metode   Kepustakaan   juga   digunakan   oleh   penulis   untuk 

melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



6 

 

 

 dari buku, membuka situs-situs dari internet yang ada hubungannya 

dengan penulisan untuk penelitian tersebut 

b. Metode Perencanaan Alat 

Dengan Metode perencanaan alat ini penulis dapat melakukan 

pendaftaran atau merencanakan List alat apa saja yang dibutuhkan 

untuk membuat dalam penelitian yang dilakukan. 

c. Metode Pembuatan Software 

Dalam Metode ini penulis melakukan pembuatan software yang 

akan ditanam dalam sistem mikrokontroler pada portal. 

d. Metode Pengujian Alat dan analisa Alat  

Pada metode ini penulis melakukan pengujian alat yang telah 

dibuat serta hasil analisa terhadap data hasil pengujian. 

e. Metode Kesimpulan 

Metode ini penulis mengambil keputusan dari hasil pengujian 

data pada sistemnya. 

f. Metode Penyusunan buku laporan 

Dalam metode ini penulis melakukan pembuatan laporan 

berdasarkan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam 

penyelesaian tugas akhir. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar  Belakang, Rumusan  Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan  
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Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori pemecahan 

masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang 

menyangkut sms (short massage service), konsep dasar 

mikrokontroler, konsep dasar komunikasi serial dengan 

komputer. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang perancangan sistem apa saja yang 

perlu dianalisa dan digunakan yang meliputi : kebutuhan 

data, kebutuhan hardware dan software, kebutuhan proses, 

perancangan sistem yang berbasis mikrokontroler, 

komunikasi serial dengan modem Wavecom M1206B, serta 

analisa dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. 

BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari program 

yang telah dibuat sebelumnya.dan ini merupakan bagian 

yang paling penting untuk menjawab dari permasalahan 

yang terjadi. 

BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang uji coba dari program yang 

telah dibuat dan melakukan pengevaluasian terhadap 
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pogram serta cara kerja apakah sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 

diperoleh setelah dilakukan penelitian terhadap alat yang 

dibuat serta saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
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