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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dimana mayoritas 

penduduknya bekerja sebagai petani dan menjadi mata pencahrian sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Negara Indonesia memiliki iklim tropis dan 

daratan yang sebagian besar daratan tersebut dilalui oleh lautan sehingga pasokan 

air dan suhu sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor 

tersebut menjadikan masyarakat khususnya para petani mendapatkan hasil panen 

yang memuaskan. Hasil dari pertanian tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai 

pangan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual di pasaran dengan harga yang 

berbeda-beda (Purwanto & Budi, 2019). 

Jenis tanaman yang dibudidayakan oleh kebanyakan petani adalah seperti 

tanaman cabai, terong, sawi, kangkung, jagung, cokelat, tomat, bayam, labu dan 

sayuran sejenis lainnya. Berdasarkan hasil dari observasi, sayuran-sayuran 

tersebut merupakan sayuran dengan harga tertinggi dan paling laris di pasaran. 

Kebanyakan petani memanfaatkan halaman rumah mereka untuk dijadikan 

sebagai lahan kebun sayur yang kemudian ditanami berbagai jenis sayuran. 

Hasil pertanian yang memuaskan memerlukan perawatan yang baik 

termasuk dalam sistem penjagaannya. Kebun sayur yang telah diberi pelindung 

seperti pagar tidak dapat menjamin bahwa kebun sayur akan aman dari berbagai 

ancaman yang dapat merusak tanaman sayur. Ancaman yang dimaksudkan 

tersebut seperti serangan hama, serangan babi liar, sapi, monyet atau serangan 

hewan lainnya. Serangan dari hewan lainnya seringkali terjadi pada malam hari. 

Kerugian yang dialami petani karena kerusakan tanaman sayur tersebut juga tidak 

sedikit. Hal tersebut tentu saja sangat mengganggu bagi petani dikarenakan petani 

tentu tidak dapat memantau kebun sayur selama 24 jam penuh. Untuk 

memudahkan petani dalam memantau kebun sayur, dibutuhkan teknologi untuk 

bisa meminimalisir masalah dan kerugian tersebut.   

Salah satu aspek yang sering ditemui dalam kehidupan sekarang ini ialah 

perkembangan teknologi yang tiap harinya berkembang dengan pesat. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari banyaknya teknologi yang dihasilkan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan keinginan manusia dalam menghasilkan sesuatu yang dianggap 

dapat membantu dalam melakukan suatu pekerjaan dan aktifitas lainnya sehingga 

dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Salah satu teknologi yang 

saat ini banyak dikembangkan adalah teknologi berbasis mikrokontroler. 

Teknologi mikrokontroler dipadukan dengan sistem keamanan dan alat teknologi 

sebagai pengganti pekerjaan atau alat lainnya yang masih bekerja secara 

konvensional seperti sistem pengawasan keamanan rumah. Mikrokontroler  juga 

dapat dipadukan antara CCTV dengan sensor seperti sensor PIR untuk mendeteksi 

pergerakan dan dipadukan dengan buzzer agar ketika sensor mendeteksi objek 

maka buzzer akan mengeluarkan bunyi peringatan. Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Simamora, (2018) telah dibuat sistem yang digunakan untuk 

memantau sistem keamanan rumah dimana ketika sensor PIR mendeteksi 

pergerakan dari objek, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan pesan 

berupa SMS kepada pemilik rumah untuk menginformasikan bahwa ada objek 

yang terdeteksi. Namun sistem tersebut hanya digunakan di rumah dan hanya 

akan bekerja ketika pemilik rumah sedang tidak berada di rumah. Sistem tersebut 

juga dapat diterapkan di kebun sayur untuk memudahkan petani dalam memantau 

kebun sayur sehingga dapat meminimalisir kerugian yang sering terjadi. 

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis berinisiatif untuk 

mengembangkan sistem pemantau kebun sayur menggunakan sensor PIR dan 

SMS gateway berbasis mikrokontroler Arduino. Sistem ini diharapkan dapat 

memudahkan pekerjaan khususnya bagi para petani. Sistem ini akan dirancang 

dengan mikrokontroler dipadukan dengan sensor PIR untuk mendeteksi 

pergerakan dari objek yang mendekat dan  nantinya akan dipadukan dengan 

buzzer untuk mengeluarkan bunyi peringatan ketika sensor mendeteksi objek dan 

SMS gateway nantinya digunakan untuk mengirimkan informasi kepada 

pengguna ketika objek terdeteksi. Adapun judul dari penelitian ini adalah 

“Prototype Sistem Pemantau Kebun Sayur Menggunakan Sensor PIR dan SMS 

Gateway berbasis mikrokontroler Arduino. 

Pengujian yang dilakukan adalah dengan membuat suatu miniatur yang 

menyerupai ilustrasi kebun sayur. Miniatur tersebut menggambarkan simulasi 
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situasi kebun sayur berkurukuran kecil dengan ukuran 60 cm
2
 x 40 cm

2
 yang 

kemudian di dalamnya akan diletakkan kotak yang berisikan alat pemantau kebun 

sayur yang telah dibuat sebelumnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah prototype sistem pemantau 

kebun sayur menggunakan sensor PIR dan SMS Gateway berbasis Mikrokontroler 

Arduino? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah 

prototype sistem pemantau kebun sayur menggunakan sensor PIR dan SMS 

gateway berbasis Mikrokontroler Arduino.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah: 

1. Penulis 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh bagi penulis adalah penulis 

dapat mengimplementasikan secara langsung ilmu pengetahuan yang telah 

didapatkan selama di bangku perkuliahan serta dapat melatih dan menambah 

pengetahuan penulis agar dapat memiliki pengalaman selama penelitian. 

2. Pembaca 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh oleh pembaca yaitu dapat 

memberikan pengetahuan tambahan serta bahan acuan penelitian dengan topik 

yang sama dengan penelitian ini.  

3. Universitas Cokroaminoto Palopo 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh bagi Universitas Cokroaminoto 

Palopo adalah menjadi referensi yang berguna bagi civitas akademik khususnya 

pada Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo serta 

meningkatkan cita kampus dalam penerapan teknologi yang semakin modern. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah penegasan landasan teori yang dipilih penulis dalam 

penelitian ini. Teori-teori dalam penelitian ini dijelaskan lebih lengkap pada sub 

bab berikut.  

1. Prototype 

Basjaruddin (dalam Hasanah, 2020) mengemukakan bahwa prototype 

merupakan contoh atau model awal yang dibangun untuk menguji sebuah konsep 

atau proses atau aksi sebagai sesuatu yang dapat digandakan atau dipelajarinya. 

Sedangkan menurut Ardiansyah (dalam Hasanah, 2020) prototype adalah proses 

pembuatan model sederhana dari perangkat lunak yang memungkinkan pengguna 

memiliki gambaran dasar dari program dan pengujian awal. Berdasarkan dari 

pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prototype adalah suatu model awal 

atau contoh dari model rancangan sederhana dari suatu program yang 

memungkinkan pengguna memiliki gambaran dasar dari suatu program untuk 

kemudian dilakukan pengujian awal.  

2. Sistem 

Romney dan Steinbart (dalam Mulyani, 2016: 2) mengemukakan bahwa 

sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan 

berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus 

Teknologi dan Informasi (dalam Mulyani, 2016: 2) berpendapat bahwa sistem 

adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan sasaran tertentu. Adapun ciri-ciri dari sistem menurut Wilkinson 

(dalam Mulyani 2016: 5) adalah sebagai berikut: 

a. Sistem mempunyai komponen-komponen 

b. Komponen-komponen sistem harus terintegrasi (saling berhubungan) 

c. Sistem mempunyai batasan sistem 

d. Sistem mempunyai tujuan yang jelas 

e. Sistem mempunyai lingkungan 
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f. Sistem mempunyai input, proses dan output. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah sekumpulan komponen sistem yang saling bekerja sama dalam suatu 

jaringan kerja berdasarkan dengan prosedur-prosedur yang saling berhubungan 

untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.  

3. Sensor PIR 

Toyib dkk, (2019) mengemukakan bahwa sensor PIR (Passive Infrared 

Received) adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar 

inframerah. Sensor PIR bersifat pasif yang artinya sensor ini tidak memancarkan 

sinar inframerah tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor 

PIR digunakan dalam perancangan detektor gerakan berbasis PIR (Passive 

Infrared Received). Sensor PIR akan bekerja ketika mendeteksi sebuah gerakan 

dari sumber inframerah dengan suhu tertentu seperti manusia atau hewan yang 

melewati sumber inframerah yang lain dengan suhu yang berbeda misalnya 

dinding. Setelah itu, sensor akan melakukan perbadingan antara pancaran 

inframerah yang diterima setiap satuan waktu sehingga sensor akan melakukan 

perubahan pembacaan ketika adanya pergerakan yang terdeteksi.  

Sedangkan menurut Simamora, (2018) sensor PIR merupakan sensor 

yang bekerja dengan menerima sinyal infrared yang dipancarkan suatu objek 

(manusia) untuk kemudian dibandingkan dengan suhu ruangan. Aribowo dan 

Nugroho, (2020) mengemukakan  bahwa sensor PIR terdiri dari beberapa bagian 

yaitu Frensel Lens, IR Filter, Pyroelectric sensor, amplifier dan comparator. 

Sensor PIR merupakan piranti Pyroelectric yang akan melakukan deteksi gerakan 

dengan melakukan pengukuran adanya perubahan tingkat radiasi inframerah yang 

dipancarkan oleh objek-objek yang berada disekitarnya (Juniawan & Sylfania, 

2019). 

 
Gambar 1. Sensor PIR 

Sumber: https://rozer86.wordpress.com 
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Tabel 1. Fungsi Pin Modul Sensor PIR 

PIN Fungsi 

VCC Sumber Tegangan 

GND Ground 

OUT Output (High or Low) 

Sumber: Ester (2018: 6) 

Simamora, (2018) mengemukakan bahwa sensor PIR dirancang hanya 

mendeteksi pancaran inframerah dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. 

Diluar dari panjang gelombang tersebut, maka sensor tidak akan mendeteksinya. 

Untuk manusia sendiri suhu badan yang dapat menghasilkan pancaran inframerah 

dengan panjang gelombang 9-10 mikrometer atau 9,4 mikorometer. Pada 

umumnya sensor PIR memiliki jangkauan pembacaan efektif hingga 5 meter. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sensor PIR adalah 

sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pergerakan melalui sinar 

inframerah atau yang dipancarkan oleh objek.  

4. SMS Gateway 

Short Message Service (SMS) merupakan sebuah layanan yang banyak 

diaplikasikan pada sistem komunikas tanpa kabel, memungkinkan dilakukannya 

pengiriman pesan antara terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti 

email, paging, voice mail dan lain-lain. Menurut Rusmala (dalam Romayani, 

2020) SMS adalah sebuah layanan yang menyediakan pengiriman pesat teks 

secara cepat, mudah, dan murah yang dibuat otomatis dikirim/diterima oleh 

peralatan (komputer, mikrokontroler dll) untuk mencapai tujuan tertentu dimana 

layanan ini juga dapat digunakan pada teknologi seperti GPRS (General Packet 

Radio Service) dan CDMA (Code Division Multiple Access) yang akan 

mengirimkan pesan melalui jaringan dan akan menyimpan pengiriman pesan 

gagal pada jaringan yang bersifat out of band dan menggunakan bandwidth 

rendah.  

Toyib dkk, (2019) mengemukakan bahwa SMS gateway adalah sebuah 

perangkat yang menawarkan layanan transit SMS, mentransformasikan pesan ke 

jaringan selular dari media lain maupun sebaliknya sehingga memungkinkan 

pengiriman atau penerimaan pesan SMS dengan atau tanpa menggunakan ponsel. 

SMS gateway umumnya terdiri dari komponen hardware (server/komputer yang 

dilengkapi dengan jaringan) dan software (aplikasi yang digunakan pengolahan 
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pesan) serta database untuk penyimpanan data suatu sistem. Sedangkan menurut 

Maulana (dalam Romayani, 2020) SMS gateway adalah suatu teknologi 

penglolahan SMS yang dilakukan secara terkomputerisasi serta menambahkan 

alat yang dapat mengoperasikan dan mengendalikan suatu produk dengan 

memanfaatkan layanan SMS itu sendiri untuk berbagi keperluan serta tujuannya 

masing-masing. SMS gateway merupakan suatu platform yang menyediakan 

mekanisme untuk EUA (End-User Application) mengantar dan menerima SMS 

dari peralatan seperti HP, komputer dan lain-lain melalui SMS gateway shortcode. 

SMS merupakan sebuah aplikasi yang didalam aplikasi tersebut terdapat  fitur-

fitur yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa SMS gateway 

yaitu suatu platform yang digunakan sebagai gerbang untuk penyebaran informasi 

melalui SMS. SMS gateway digunakan agar pengguna dapat mengirim dan 

menerima pesan secara lebih cepat dan fleksibel.  

5. Mikrokontroler 

Widodo (dalam Hasanah, 2020) menjelaskan bahwa mikrokontroler 

dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar unsur-

unsur yang dikemas dalam satu chip. Mikrokontroler sering disebut sebagai 

mikrokomputer chip tunggal. Berbeda dengan sistem komputer yang dapat 

menangani berbagai macam program aplikasi, mikrokontroler hanya dapat 

digunakan di satu aplikasi saja. Sedangkan menurut Santoso (dalam Hasanah, 

2020) menyatakan mikrokontroler adalah sebuah perangkat yang ukuran mikro 

dalam chip IC (Integrated Circuit) terdiri dari prosesor, memori, dan antar muka 

yang dapat deprogram. Mikro disebut sebagai IC atau chip mikrokonter apabila 

terdiri dari CPU, memori dan I/O yang dapat mengontrol dengan diprogram. I/O 

juga sering juga disebut dengan kontrol deprogram. I/O sering disebut oleh GPIO 

(General Purpose Input Output pin) yang berarti pin dapat diprogram sebagai 

input atau ouput yang diperlukan.  

Toyib dkk, (2019) mengemukakan bahwa mikrokontroler adalah sebuah 

sistem komputer lengkap dalam satu serpih (chip). Mikrokontroler lebih dari 

sekedar sebuah mikroprosesor dikarenakan di dalam mikrokontroler sudah 

terdapat ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), beberapa 



8 

 

masukan bandar masukan, bandar keluaran, dan beberapa peripheral seperti 

pencacah/pewaktu, ACD (Analog to Digital Converter), DAC (Digital to Analog 

Conventer), dan serial komunikasi.  

6. Arduino Uno 

Kalengkongan dan Mamahit, (2018) mengemukakan bahwa arduino 

adalah sebuah platform komputasi fisik open source berbasiskan rangkaian 

input/output sederhana dan lingkungan perkembangan yang 

mengimplementasikan bahasa processing. Arduino dapat digunakan untuk 

mengembangkan objek interaktif mandiri atau dapat dihubungkan ke perangkat 

lunak pada komputer yang dirakit sendiri maupun dibeli. Komponen utama di 

dalam papan arduino adalah sebuah mikrokontroler 8 bit dengan merk ATmega 

yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Berbagai papan arduino 

menggunakan tipe ATmega yang berbeda-beda tergantung dari spesifikasinya, 

sebagai contoh arduino uno menggunakan ATmega328 sedangkan arduino mega 

2560 yang lebih canggih menggunakan ATmega 2560 (Prayoga & Aelani, 2017). 

 
Gambar 2. Arduino uno 

 Sumber: https://ilearning.me 

Simamora, (2018) menjelaskan bahwa Arduino memiliki 14 digital pin 

input/output dimana 14 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara 

lain pin 0 sampai 13, 6 pin input analog, menggunakan crystal 16 MHz antara lain 

pin A0 sampai pin A5, koneksi USB, jack listrik, header ICSP dan tombol reset 

yang dimana hal tersebut diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian 

mikrokontroler. Sedangkan Abdul Kadir Simamora, (2018) menyatakan bahwa 

arduino mengandung mikroprosesor (berupa Atmel AVR) dan dilengkapi dengan 

oscillator 16 MHz (yang memungkinkan operasi berbasis waktu dilaksanakan 

dengan tepat), dan regulator atau pembangkit tegangan 5 volt. Piranti tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang sederhana 

hingga yang kompleks. Sejumlah pin tersedia di papan. Pin hingga 13 digunakan 
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untuk isyarat digital. Pin A0-A5 digunakan untuk isyarat analog. Arduino 

dilengkapi dengan Static Random-Acess Memory (SRAM) berukuran 2 KB untuk 

memegang data, flash memory berukuran 32 KB dan Erasable Programmable 

Read-Only Memory (EEPROM) untuk menyimpan program. 

7. Modul Bluetooth HC-05 

Toyib dan Cahyo, (2021) mengemukakan bahwa bluetooth merupakan 

sebuah teknologi komunikasi wireless (tanpa kabel) yang beroperasi dalam pita 

frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM (Industrial, Scientific and Medical) dengan 

menggunakan sebuah frekuensi hopping tranceiver yang mampu menyediakan 

layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host bluetooth 

dengan jarak jangkauan terbatas. Jarak jangkau dari gelombang radio hanya 

mencapai 1 meter sampai 100 meter dan disebut dengan short-range. Bluetooth 

dapat menembus dinding, kotak, dan berbagai rintangan lain walaupun jarak 

transmisinya hanya sekitar 30 kaki atau 10 meter. Standar dari bluetooth dibuat 

oleh Bluetooth Special Interest Group.  

 
Gambar 3. Bluetooth HC-05 

Sumber: https://biroyuinnovasitech.blogspot.com/2018/07/tutorial-bluetooth-hc-

05-setup-at.html. 

Menurut Rusmala (dalam Hasanah, 2020) SMS dikirimkan pada saluran 

sinyal GSM (Sistem Global untuk Kombinasi Seluler) dari spesifikasi teknis 

ETSI. SMS yang diaktifkan oleh ETSI dijalankan dalam lingkup 3GPP. Selain itu 

SMS juga digunakan dalam teknologi GPRS dan CDM. SMS menjamin 

pengiriman pesan oleh jaringan dimana pesan akan disimpan terlebih dahulu di 

jaringan ketika terjadi kegagalan.   

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul 

bluetooth HC-05 adalah suatu bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara 

pemantau utama dengan smartphone melalui aplikasi android (kebun cerdas) agar 
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dapat saling berkomunikasi. Aplikasi kebun cerdas digunakan sebagai media yang 

akan mengantarkan pesan dari sistem ke perangkat pengguna atau handphone. 

8. Buzzer 

Toyib dkk, (2019) mengemukakan bahwa buzzer adalah suatu alat yang 

dapat mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara yang biasa digunakan untuk 

alarm. Cara penggunaannya yaitu dengan memberikan tegangan input sehingga 

buzzer akan mengeluarkan bunyi. Frekuensi suara yang dikeluarkan oleh buzzer 

yaitu antara 1-5 KHz. Sedangkan menurut Juniarto (dalam Sutarsi, 2019) prinsip 

kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker yaitu terdiri dari kumparan yang 

terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri  arus sehingga 

menjadi elektromganetic. Setelah kumparan tersebut menjadi electromagnetic 

maka selanjurnya kumparan tersebut tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari 

arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma 

maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik 

sehingga membuat udara bergetar akan menghasilkan suara atau bunyi. Menurut 

Jmr, (2018) bunyi adalah perubahan tekanan yang dapat dideteksi oleh telinga 

manusia ataupun hewan yang merambat melalui suatu medium, karena adanya 

perubahan tekanan yang berulang-ulang.   

 
Gambar 4. Buzzer 

Sumber: https://eclats-antivols.fr 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa buzzer 

merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik mejadi sinyal 

suara. Suara yang dihasilkan berasal dari gerakan diafragma yang terjadi secara 

bolak-balik dan membuat udara bergetar sehingga menghasilkan suara.  

9. Push Button Switch  

Suprianto, (2015) menyatakan bahwa saklar tombol tekan (push button 

switch) merupakan perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk 

menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan 

unlock atau tidak mengunci. Sistem kerja unlock artinya yaitu ketika tombol 
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ditekan, maka saklar akan bekerja sebagai device untuk menghubungkan atau 

memutuskan aliran arus listrik. Sebaliknya, ketika tombol tidak ditekan (dilepas), 

maka saklar akan kembali pada kondisi normal. Button switch memiliki 2 kondisi 

yakni On dan Off (1 dan 0).  

 
Gambar 5. Push Button Switch 

Sumber: https://id.aliexpress.com/item/4000528502851.html 

Berdasarkan fungsi kerjanya, push button switch mempunyai 2 tipe 

kontak yaitu NC (Normally Close) dan NO (Normally Open). Adapun 

perbedaannya adalah sebagai berikut: 

a. NO (Normally Open) yaitu merupakan kontak terminal dimana kondisi 

normalnya terbuka atau aliran arus listriknya tidak mengalir sehingga ketika 

tombol saklar ditekan, kontak yang NO ini akan menjadi menutup (Close) 

dan mengalirkan atau menghubungkan arus listrik. Kontak ini digunakan 

sebagai penghubung atau menyalakan sistem circuit. 

b. NC (Normally Close) merupakan kontak terminal dimana kondisi 

normalnya tertutup dan mengalirkan arus listrik. Ketika tombol saklar push 

button ditekan, kontak NC ini akan membuka (open), sehingga memutus 

aliran arus listrik. Kontak NC digunakan sebagai pemutus atau mematikan 

sistem circuit. 

10. Alat Pendukung 

a. Baterai 9 Volt 

Baterai 9 volt adalah ukuran umum dari baterai yang diperkenalkan untuk 

awal radio transistor. Baterai 9 volt memiliki bentuk prisma persegi panjang 

dengan tepi membulat dan konektor snam terpolarisasi di bagian atas. Baterai ini 

biasa digunakan pada konektor asap, detektor gas, jam, walkie-talkie, gitar listrik, 

dan unit efek.  
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Gambar 6. Baterai 9 volt 

Sumber: https://elektrologi.iptek.web.id/kapasitas-batere-seng-karbon-dan-

alkaline/ 

b. Jack DC Male 

Jack DC Male berfungsi sebagai penghubung antara kabel instalasi pada 

komponen seperti DVR, adaptor, kamera, dan juga power supplay. Keunggulan 

dari jack DC ini adalah cara mempraktekan yang mudah dan tidak membutuhkan 

alat solder sperti jack DC lainnya. cara penggunaan dari alat ini adalah cukup 

dengan cara direkatkan dengan sekrup model jepit.  

 
Gambar 7. Jack DC Male 

Sumber: https://www.sinarlistrik.com/blog/mau-cari-jack-dc-power-male-laki-

laki-paling-lengkap-hanya-disini/ 

c. Kabel Jumper 

Romayani, (2020) mengemukakan bahwa jumper pada sebuah komputer 

adalah connector penghubung sirkuit eletrik yang digunakan untuk 

menghubungkan atau memutus hubungan pada suatu sirkuit. Jumper juga 

digunakan untuk melakukan setting pada papan motherboard elektrik seperti 

motherboard komputer. Kabel jumper merupakan penghubung antara satu lubang 

ke lubang lain di breadboard yang secara internal tidak terhubung. Kabel jumper 

mengantarkan listrik atau sinyal melalui logam di dalamnya yang bersifat 

konduktor. Ada tiga jenik kabel jumper yang dapat dilihat dari ujungnya, yaitu 

Male-male, Male-Female dan Female-female. 
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Gambar 8. Kabel Jumper 

Sumber: http://www.jogjarobotika.com 

d. Breadboard 

Mulyana dan Kharisman (dalam Nurlinda, 2020:8) mengemukakan 

bahwa breadboard adalah dasar kontruksi sebuah sirkuit elektronik dan 

merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Istilah tersebut merujuk 

pada jenis papan tempat merangkai komponen, dimana papan ini memerlukan 

proses menyolder. Sedangkan menurut Kadir (dalam Romayani, 2020) 

breadboard adalah papan kecil berlubang yang dirancang untuk memudahkan 

dalam penyusunan rangkaian elektronika tanpa penyolderan. Nama lain dari 

breadboard adalah papan percobaan yang pengoperasiannya hanya dilakukan 

dengan cara menancapkan kabel-kabel yang dibutuhan untuk membuat 

perancangan atau prototype. Breadboard ini, percobaan dapat dilakukan tidak 

hanya satu kali tetapi dapat digunakan selama papan breadboard masih terhubung 

sehingga komponen yang digunakan tidak mudah rusak dan dapat digunakan 

kembali.  

 
Gambar 9. Breadboard 

Sumber: https://www.aldyrazor.com 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, breadboard merupakan salah satu 

rangakaian elektronik yang berbentuk papan kecil berlubang yang dirancang 

untuk memudahkan dalam proses penyusunan elektronika. Breadboard digunakan 

sebagai penghubung antar perangkat elektronika dengan cara menancapkan kabel-

kabel yang dibutuhkan selama pembuatan perancangan maupun prototype. 
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e. Solder 

Solder berfungsi untuk menyambung dan menghubungkan komponen 

yang satu dengan komponen yang satu dengan komponen yang lain baik secara 

langsung maupun rangkaian (PCB). Solder menggunakan bantuan timah yang 

digunakan sebagai media penyambungannya. Solder adalah alat yang dapat 

mengubah energi listrik menjadi energi panas yang berfungsi untuk melelehkan 

timah Wahyudi (dalam Prabowo, 2020). 

 
Gambar 10. Solder 

Sumber: https://productnation.com 

f. Lem Tembak 

Thirafi, (2020) mengemukakan bahwa lem tembak atau glue gun adalah 

salah satu jenis lem yang digunakan dengan cara mencolokkan kabel listrik yang 

terdapat pada lem ke stop kontak, kemudian setelah beberapa menit, ujung lem 

tembak akan memanas yang selanjutnya dimasukkan isi lem atau glue stick ke 

dalam alat lem tembak. Penggunaan lem tembak dapat segera dilakukan setelah 

pelatuk yang terdapat pada alat lem tembak di tekan perlahan-lahan. Lem tembak 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lem lainnya, diantaranya 

ialah lebih cepat merekat dan lebih cepat kering serta hasil rekatannya lebih kuat 

dan tahan lama. Lem ini dapat digunakan pada benda seperti plastik, kayu, kain, 

dan lain-lain. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lem 

tembak merupakan salah satu jenis lem yang dapat digunakan pada benda seperti 

plastik, kayu, dan lain-lain dengan cara dicolokkan pada kabel listrik. Lem tembak 

juga merupakan salah satu jenis lem yang lebih kuat dibandingkan dengan lem 

lainnya. 
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Gambar 11. Lem Tembak 

Sumber: https://harga.web.id/kegunaan-harga-mesin-lem-tembak-glue-gun-di-

pasaran.info 

g. Arduino IDE 

Wardani dkk, (2019) mengemukakan bahwa software arduino 

sebenarnya adalah perangkat lunak IDE (Intergrated Development Environment) 

yaitu sebuah perangkat lunak yang memudahkan kita mengembangkan aplikasi 

mikrokontroler mulai dari menuliskan source program, kompilasi, upload hasil 

kompilasi dan uji coba secara terminal serial. Arduino ini dapat dijalankan di 

komputer dengan berbagai macam platform karena didukung atau berbasis java. 

Source program yang kita buat untuk aplikasi mikrokontroler adalah bahasa 

C/C++ dan dapat digabungkan dengan assembly.  

h. MIT App Inventor 

 
Gambar 12. MIT App Inventor 

Sumber: Data diolah Sendiri 

Putra dkk, (dalam Hasanah, 2020) mengemukakan bahwa app inventor 

merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Google dan dirilis pada 

15 Desember 2010 dengan tujuan sebagai komputasi pendidikan pada lingkungan 

pengembangan online. Sedangkan menurut Yudhana (dalam Hasanah, 2020) 

menjelaskan bahwa MIT App Inventor adalah alat untuk membuat aplikasi 

android yang didasarkan pada pemrograman blok visual. Dari penjelasan tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa MIT App Inventor adalah suatu aplikasi berbasis web 

yang digunakan untuk membuat aplikasi android menggunakan pemrograman 

blok visual dengan tujuan sebagai komputasi pendidikan pada lingkungan 

pengembangan online. 

11. Flowchart 

Menurut Hasanah (dalam Romayani, 2020) flowchart adalah bagan 

(chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem 

secara logika sehingga mudah dipahami. Flowchart  biasa juga disebut dengan 

bagan alir. Flowchart biasanya digunakan sebagai alat bantu komunikasi. 

Sedangkan menurut Ardiansyah (dalam Prabowo, 2020) flowchart adalah sebuah 

bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) yang berada di dalam program atau 

prosedur sehingga mudah dipahami. Adapun menurut Iswandi (dalam Prabowo, 

2020) flowchart merupakan urutan langkah kerja suatu proses yang dapat 

digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang disusun secara terurut 

sehingga mudah untuk dipahami.  

Sedangkan Indrajani, (dalam budiman, dkk, 2021) mengemukakan 

bahwa flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah 

dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian 

masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Flowchart 

dapat digunakan untuk menyajikan kegiatan manual, kegiatan pemrosesan 

ataupun keduanya. Flowchart merupakan rangkaian simbol-simbol yang 

digunakan untuk menkonstruksi.  

Budiman dkk, (2021) menjelaskan bahwa flowchart di bedakan menjadi 

5 jenis, antara lain system flowchart, document flowchart, schematic flowchart, 

program flowchart, dan process flowchart.  

a. System Flowchart 

System flowchart merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan 

secara keseluruhan dari sistem. Bagan tersebut menjelaskan urutan-urutan dari 

prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa 

yang dikerjakan di sistem. 
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b. Document Flowchart 

Document flowchart atau paperwork flowchart merupakan bagan alir 

yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-

tembusannya. Document flowchart dengan bagan alir dokumen atau bagan alir 

formulir (form flowchart). 

c. Schematic Flowchart 

Bagan alir skematik (schematic flowchart) merupakan bagan alir yang 

mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam 

sistem. Letak perbedaannya ialah pada bagan alir sistem selain menggunakan 

simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer 

dan perlatan lainnya yang digunanakan. Penggunaan gambar-gambar tersebut 

mudah untuk dipahami tetapi sulit dan lama untuk menggambarnya. 

d. Program Flowchart 

Program flowchart (bagan alir program) merupakan bagan yang 

menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program, dibuat dari 

derivikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam, 

yaitu bagan alir logika program (program logic flowchart) dan bagan alir program 

komputer terinci (detailed computer program flowchart). Bagan alir logika 

program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program 

komputer secara logika. Bagan alat logika program ini dipersiapkan oleh analis 

sistem. Bagan alir program komputer terinci digunakan untuk menggambarkan 

instruksi-instruksi program komputer secara terinci yang dipersiapkan oleh 

programmer. 

e. Process Flowchart 

Process Flowchart (bagan diagram alir) merupakan bagan alir yang 

banyak di gunakan di teknik industri. Diagram alir berguna bagi analis sistem 

untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur.  

Flowchart memiliki beberapa aturan dalam perancangannya, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Flowchart digambarkan dengan orientasi dari atas ke bawah dan dari kiri ke 

kanan 

b. Setiap kegiatan atau proses dalam flowchart harus dinyatakan secara eksplit 
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c. Setiap flowchart harus dimulai dari satu start dan berakhir pada satu atau 

lebih terminal akhir atau halt state 

d. Flowchart menggunakan connector dan off page connector dengan label 

yang sama untuk menunjukkan keterhubungan antar path algoritma yang 

terputus atau terpotong, misalnya sebagai akibat pindah atau ganti halaman.  

Berikut ini merupakan tabel daftar simbol-simbol yang digunakan 

flowchart. 

Tabel 2. Daftar Simbol Flowchart 

No Simbol Nama Fungsi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 
 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminator 

 

Flow Line 

 

Preparation 

 

 

Process 

 

Permulaan atau akhir program 

 

Arah Aliran Program 

 

Proses inisialisasi atau pemberian 

harga awal 

 

Proses Perhitungan atau proses 

pengolahan data 

Input/Output Data 

 

 

 

Decision 

 

 

 

On Page 

 

 

 

Off Page Connector 

Proses input atau output data, 

parameter dan informasi  

 

Perbandingan pernyataan, 

menyelesaikan data yang 

memberikan pilihan atau langkah 

selanjutnya. 

 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang ada pada satu 

halaman, 

 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang ada pada halaman 

berbeda. 

Sumber: Ardiansyah (dalam Nurlinda, 2020:12-13) 

12. Pengujian 

a. Pengujian Black Box 

Parlika dkk, (2020) mengemukakan bahwa pengujian black box adalah 

suatu pengujian yang sering digunakan dikarenakan pada pengujian black box, 

pengguna hanya melakukan pengujian terhadap bagian luar sistem atau aplikasi. 

Pengujian ini menangani kebutuhan pelanggan dari input yang valid maupun tidak 

valid. Pengujian black box memiliki peran penting dalam pengujian perangkat 
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lunak yaitu untuk memvalidasi fungsi keseluruhan sistem apakah telah bekerja 

dengan baik. Pengujian black box bersifat dinamis. Metode pengujian black box 

dapat dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki pengetahuan pemrograman atau 

struktur dalam perangkat lunak.  

Penguji yang menggunakan black box tidak memiliki akses untuk 

mengetahui kode sumber dan arsitektur sistem karena pengujiannya hanya melalui 

antar muka dengan memberikan input dan memeriksa output tanpa perlu 

mengetahui bagaimana input dioperasikan hingga menjadi sebuah output. 

Pengujian pada black box melakukan pemodelan berdasarkan pada akurasi yang 

diinginkan serta struktur opsional tertentu untuk memetakan data yang diukur dari 

sistem termasuk input dan output. Tingkat keberhasilan suatu pengujian dapat 

dilihat dari hasil suatu perangkat lunak yang sudah sesuai mulai dari spesifikasi 

kebutuhan untuk pengguna, skenario, dan rancangan. 

Tujuan dari pengujian black box adalah sebagai berikut 

1) Fungsi yang salah atau hilang 

2) Kesalahan antarmuka 

3) Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

4) Kesalahan kinerja 

5) Inisiasi dan kesalahan terminasi 

6) Validasi fungsional 

7) Kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu 

8) Batasan suatu data 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  

Penelitian relavan merupakan pedoman dalam membuat skripsi yang 

memiliki judul yang hampir sama, sehingga dijadikan referensi dan hasil 

penelitian terdahulu.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rozali Toyib dan Cahyo Saputra (2021) 

dalam jurnal yang berjudul ”Prototype Robot Lengan dengan Kontrol Jarak 

Jauh Menggunakan Bluetooth HC-05 dan Kamera”. Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu merangkai suatu sistem dengan menggunakan beberapa 

komponen seperti FPV Kamera, arduino uno, relay, adapator, catu 

daya/baterai, LCD, modul bluetooth, roda gear box (motor DC), saklar 
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on/off dan kabel jumper. Penelitian tersebut melakukan kontrol 

menggunakan smartphone dengan menggunakan modul bluetooth HC-05 

sebagai penghubung antara robot dengan smartphone sehingga jarak yang 

dapat digunakan pada pengontrolan lebih jauh dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan gamepad sebagai alat 

kontrol dan masih melihat keadaan sekitar sehingga dapat memantau 

keadaan sekitar. Koneksi bluetooth tanpa halangan jarak yang digunakan 

maksimal 1-10 meter dan waktu koneksi berbeda-beda yang diterima tidak 

jelas, dan harus menggunakan dua handphone jika ingin menggunakan 

kamera first  person view. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rozali Toyib, Iwan Bustami, Dedy Abdullah 

dan Onsardi (2019) dalam jurnal yang berjudul “Penggunaan Sensor Passive 

Infrared Receiver (PIR) untuk Mendeteksi Gerak Berbasis Short Message 

Service Gateway”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu merancang sebuah 

alat antara modul mikrokontroler, sensor PIR dan wireless modem 

menggunakan bahasa pemrograman Code Vision AVR. Hasil deteksi dari 

sensor PIR akan dikirim melalui SMS dengan delay rata-rata 15.1 detik 

dengan jarak deteksi paling jauh dalam jarak 1 sampai 3 meter.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Panca Juniawan dan Dwi Yuny 

Sylfania (2019) dalam jurnal yang berjudul “Prototipe Sistem Keamanan 

Rumah menggunakan Kombinasi Sensor dan SMS Gateway”. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah merancang sebuah sistem yang dikombinasi 

dengan sensor PIR dan magnetic switch yang dapat diterapkan sebagai 

sistem keamanan rumah. Dengan menggunakan buzzer dan fungsi SMS 

menggunakan modul GSM maka pemilikik rumah dapat diberikan notifikasi 

berisi informasi adanya gerakan di dekat sensor ataupun status pintu yang 

terbuka. Jarak terjauh sensor untuk mendeteksi gerakan adalah sejauh 5 

meter sedangkan jarak terjauh magnetic switch mendeteksi pintu yang 

terbuka adalah 2 centimeter. Selain itu buzzer selalu berbunyi ketika 

terdeteksi gerakan atau ketika pintu dan jendela terbuka diikuti dengan 

notifikasi SMS yang akan dikirimkan ke pemilik rumah.  
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Ester Septrina Simamora (2018) dari 

Universitas Sumatera Utara dalam Tugas Akhir yang berjudul “Pemantau 

Keamanan Rumah Menggunakan Sensor PIR dan SMS  Berbasis Arduino”. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah merancang sistem pemantau 

keamanan rumah berbasis arduino yang terintegrasi dengan sensor PIR. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah ketika sensor PIR mendeteksi 

pergerakan dari jarak 4 meter, maka sistem akan mengirimkan pesan kepada 

pemilik rumah melalui SMS. 

5. Pratiwi Retno Wigati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Sistem Monitoring Suhu Tubuh Berbasis Smartphone 

Menggunakan Mikrokontroler Arduino Via Bluetooth”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah  menghubungkan smartphone dan memberi perintah pada 

modul bluetooth melalui konektivitas bluetooth dan menghasilkan data suhu 

tubuh manusia. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan media jaket dan 

handphone untuk mengtrol suhu tubuh yang kemudian hasil dari perubahan 

suhu akan dibaca dan diproses pada mikrokontroler ATMega8a-pu yang 

selanjutnya data tersebut akan dikirimkan ke perangkat android melalui 

koneksi bluetooth. 

6. Rendy Prayoga dan Khoirida Aelani (2017) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pemantau Keamanan Rumah dengan Sistem PIR dan Sensor Api 

Berbasis Arduino Uno Melalui SMS” dimana hasil penelitiannya adalah 

merancang sistem pemantau keamanan rumah menggunakan sensor PIR dan 

sensor api. Proses yang dilakukan yaitu mendeteksi suatu pergerakan 

menggunakan sensor PIR dan mendeteksi api atau kebakaran menggunakan 

sensor api sehingga bisa terhindar dari kerugian materil yang lebih besar. 

Setelah gerakan atau api tersebut terdeteksi oleh sensor, maka sensor akan 

mengirimkan pesan peringatan melalui SMS oleh modul SIM 800L ke 

pengguna.  

2.3 Kerangka Pikir 

Bertani atau berkebun merupakan salah satu pekerjaan yang paling 

banyak ditekuni di Indonesia termasuk diantaranya ialah memanfaatkan lahan 

kosong miliknya dengan bercocok tanam dengan tanaman seperti sayur dan 
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sebagainya. Biasanya masyarakat bertani di kebun sekitar rumah miliknya 

ataupun di lokasi yang cukup jauh dari rumah pemilik kebun seperti di daerah 

pegunungan. Tak jarang banyak petani yang harus bolak balik dan menempuh 

jarak yang cukup jauh agar tetap dapat memantau tanaman sayuran miliknya yang 

ada di kebun. Bahkan tak jarang petani memilih untuk menginap di kebun 

miliknya karena tidak sanggup bolak balik kebun dengan rumah sementara kebun 

sayur tersebut harus tetap dipantau mengingat banyaknya ancaman hewan seperti 

sapi, babi dan lain-lain yang sewaktu-waktu dapat merusak tanaman sayur 

tersebut. Hal tersebut tentu cukup merepotkan bagi para petani. Untuk itu, dengan 

adanya sistem pemantau kebun sayur ini dapat membantu mempermudah petani 

dalam memantau kebun sayur miliknya.  

Adapun kerangka pikir untuk membuat sistem pemantau kebun sayur 

menggunakan sensor PIR dan SMS gateway berbasis mikrokontroler arduino ini 

adalah sebagai berikut.  

Pemantau Kebun Sayur

Petani Hewan/Hama

Masalah: 

Waktu yang terbatas 

Masalah:

Merusak tanaman 

sayur

Mikrokontroler Arduino

Bluetooth 

HC-05
Sensor PIR Buzzer

Mengirimkan 

pesan ke pemilik 

kebun

Mendeteksi adanya 

gerakan dari objek 

dengan sensor 

inframerah dari jarak 

terjauh 5 meter

Mengeluarkan 

Bunyi untuk 

menakuti objek

Aplikasi kebun 

cerdas

 

Gambar 13. Kerangka Pikir  


