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BAB II  

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 

 

2.1 DASAR TEORI 

2.1.1 ARDUINO UNO 

Arduino UNO adalah pengendali mikro single-board yang bersifat 

open-source diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk 

memuddahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang.hardware 

tersebut juga memilikki processor atmel AVR dan perangkat lunak 

dengan bahasa perograman sendiri. Board Arduino Uno seperti pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Arduino Uno 

Arduino Uno sebagai board yang menggunakan mikrokontroler 

Atmega328 dan juga chip komunikasi yang berupa USB to serial. 

Sehingga dalam pemograman hanya dibutuhkan kabel data USB. 

Karena Sumber utama dari Arduino Uno adalah Atmega328, maka 

fitur-fitur yang dimiliki oleh Arduino Uno diantaranya adalah : 

1. Microcontroller: ATmega328 

2. Operating Voltage: 5V 
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3. Input Voltage (recommended): 7-12V 

4. Input Voltage (limits): 6-20V 

5. Digital I/O Pins: 14 (of which 6 provide PWM output) 

6. Analog Input Pins: 6 

7. DC Current per I/O Pin: 40 mA 

8. DC Current for 3.3V Pin: 50 mA 

9. Flash Memory: 32 KB 

10. SRAM: 2 KB (ATmega328) 

11. EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

12. Clock Speed: 16 MHz  

 

2.1.2 ARDUINO IDE 

IDE (Ingrated Development Environment) yang diperuntukan untuk 

membuat perintah atau source code, melakukan pengecekan 

kesalahan,kompilasi,upload program, dan menguji hasil kerja arduino 

melalui serial monitor.  

 

Gambar 2.2 Arduino IDE 
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Pada Gambar 2.2, Arduino IDE memiliki toolbars IDE yang memberikan 

akses instan ke fungsi fungsi yang penting, yaitu :  

1. Tombol Verify, untuk mengkompilasi program yang saat ini 

dikerjakan. 

2. Tombol Upload, untuk mengkompilasi program dan mengupload 

ke papan arduino.  

3. Tombol News, menciptakan lembar kerja baru. 

4. Tombol Open, untuk membuka program yang ada di file system. 

5. Tombol Save, untuk menyimpan program yang dikerjakan. 

6. Tombol Stop, untuk menghentikan serial number yang sedang 

dijalankan. 

 

2.1.3 Modul GSM SIM 900A V5.1 

GSM/GPRS sheilds, adalah sebuah sheilds untuk Arduino yang 

didasarkan pada modul SIM900A. Sheild ini, dikontrol melalui perintah 

(GSM dan SIMCOM yang ditingkatkan pada perintahnya), dan 

sepenuhnya kompatibel dengan Arduino Uno dan Mega 

 

Gambar 2.3 Modul GSM SIM 900A V5.1 
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2.1.4 SOLENOID 3VOLT 

Solenoid adalah mekanik pengunci yang bekerja secara 

elektromekanik dimana mekanik pengunci menggunakan sistem kerja 

induksi magnet melalui kumparan sebagai penggeraknya. Ketika 

kumparan tersebut mendapatkan tegangan (AC atau DC) maka 

kumparan tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga 

menggerakkan piston yang berada di dalamnya. Solenoide yang 

digunakan memiliki prinsip normaly close (NC) yaitu dalam keadaan 

tidak terpengaruh oleh aliran listrik solenoide tersebut dalam mode 

mengunci. Tegangan yang digunakan adalah DC 3 volt. Solenoid 3 volt 

seperti pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Solenoid 3 Volt 

 

2.2.5 MAGNETIC SWITCH MC38 

Magnetic switch merupakan saklar yang dapat merespon medan 

magnet yang berada disekitarnya. Magnetic switch ini seperti halnya 

sensor limit switch yang diberikan tambahan plat logam yang dapat 

merespon adanya magnet.Magnetic switch tersebut biasa digunakan 

untuk pengamanan pada pintu dan jendela. 
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Gambar 2.5 Magnetic Switch mc38 

 

2.1.6 SMS GSM 

SMS (Short Message Service) merupakan suatu teknologi yang 

memungkinkan untuk mengirim dan menerima pesan antar pengguna 

mobile phone. Sms Gateway adalah suatu platform yang menyediakan 

mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan 

mobile (HP, phone, dll) melalui SMS Gateway’s shortcode.  

` SMS gateway merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan 

untuk mengirim dan atau menerima SMS, dan biasanya digunakan pada 

aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast promosi, servis 

informasi terhadap pengguna, penyebaran konten produk / jasa dan lain 

lain. berikut adalah beberapa fitur yang umum dikembangkan dalam 

aplikasi SMS Gateway : 

 Auto Reply 

 Pengiriman massal / broadcast message 

 Pengiriman terjadwal 

Untuk membuat sebuah SMS gateway, perlu mengenal hal-hal 

berhubungan dengan SMS gateway itu sendiri.Selain satu hal yang 

memegang peranan penting dalam pengiriman SMS adalah SMSC 

(Short Message Service Center).yang merupakan jaringan telepon 

selular yang menangani pengiriman SMS. Jadi, pada saat seseorang 

mengirimkan sebuah pesan SMS melalui ponselnya, SMSC-lah yang 

bertugas mengirimkan pesan tersebut ke nomer tujuan. Jika nomer 
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tujuan tidak aktif, maka SMSC akan menyimpan pesan tersebut dalam 

jangka waktu tertentu, Jika SMS tetap tidak dapat terkirim sampai 

jangka waktu tersebut berakhir, maka SMS tersebut akan dihapus dari 

penyimpanan SMSC. Sebuah aplikasi SMS gateway dapat 

menggunakan jalur SMSC untuk pengoperasiannya.Keuntungannya 

adalah penggunaan nomer pendek yang mungkin dapat terdiri dari 3 

sampai 4 digit saja misal 888, 9044, dan seterusnya. 

 

2.2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Beberapa implementasi uraian Tugas Akhir singkat tentang sistem yang 

membantu antara lain : 

 Muhammad Ridwan Asad (2015) yaitu sebuah keamanan pintu otomatis 

menggunakan SMS, yang berfungsi sebagai keamanan untuk berbasis 

mikrokontroler pintu. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengguna 

rumah untuk mengunci pintu dan perhatikan kondisi rumah ketika pintu 

dibiarkan kosong. Media yang digunakan adalah telepon dengan menggunakan 

fasilitas SMS. Perangkat ini terdiri dari sensor itu adalah "tombol tekan" yang 

berfungsi sebagai masukan menginformasikan kondisi pintu ke 

mikrokontroler, mikrokontroler yang digunakan adalah ATmega328P. 

Kemudian Wavecom GSM Modem M1306B yang berfungsi sebagai pengirim 

dan  penerima SMS. 

 Helmi Guntoro (2013) yaitu mengenai alat keamanan pintu ini 

menggunakan solenoid dan mengendalikannya melalui keypad. Alat ini 

dirancang dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino Uno sebagai 

pengendali utama, dimana keypad berfungsi sebagai alat input kode password 

dan memberikan perintah pada mikrokontroler untuk mengendalikan relay. 

Alat ini bekerja ketika ada masukan berupa kode password melalui keypad, dan 

jika kode password yang dimasukkan benar maka mikrokontroler akan 

memberikan input high pada relay untuk mengaktifkan solenoid. 
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