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PENERAPAN SISTEM KEAMANAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER BERBASIS SMS 
 

 

Oleh : 

 

Yamato dan Herry Satria Utama 

 

 

 

Abstrak 
 

Sistem keamanan kendaraan bermotor merupakan simulasi alarm kendaraan motor dengan 

menggunakan mikrokntroler ATMega16 berbasis SMS. Cara kerja sistem ini adalah dengan 

digunakan push button ON / OFF yang dipasang diconector ON / OFF sepada motor. Setiap 

proses yang terjadi nantinya akan melibatkan 2 buah relay dan 1 modem GSM sebagai alat 

pengirim SMS, jika push button ditekan maka 2 buah relay dan modem GSM akan aktif.  

 

Kata kunci : Mikrokontroler, Relay Driver, SMS 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Pencurian sepeda motor semakin meningkat 

sehingga banyak dijumpai alat-alat pengaman 

yang canggih. Semakin maraknya kejahatan 

pencurian sepeda motor menuntut pemilik 

sepeda motor untuk lebih berhati-hati dan 

memiliki sistem keamanan ekstra selain 

kunci utama saat sepeda motor diparkir atau 

ditinggal oleh pemiliknya. Untuk 

mengantisipasi pencurian sepeda motor salah 

satu pengamanan sepeda motor menggunakan 

alarm. Kebanyakan alarm-alarm yang ada di 

pasaran saat ini alarm yang bekerja secara 

konvensional, yaitu alarm yang 

mengeluarkan bunyi di saat switch pemicu 

terhubung atau sensor pada alarm mendapat 

intruksi berupa sinyal listrik sehingga alarm 

berbunyi, sehingga sering kali juga terjadi 

pemilik kendaraan tidak mendengar bunyi 

alarm sepeda motornya karena jarak yang 

jauh antara tempat parkir sepeda motor 

dengan tempat aktifitas pemilik sepeda 

motor. Oleh karena itu, maka dibuat sistem 

pengaman sepeda motor berbasis SMS, 

dengan mengirimkan informasi berupa data 

teks ke pemilik sepeda motor. 

 

1.1 Maksud Dan Tujuan Penulisan Tugas 

Akhir 

 

Pembuatan alat ini dimaksudkan untuk 

membuat sistem pengamanan sepeda motor, 

menggunakan mikrokontroler dan didukung 

beberapa kompenen elektronik dasar. 

 

1.2 Batasan Masalah 

 

Pembuatan sistem pengamanan sepeda motor 

berbasis SMS ini   menggunakan perangkat 

seperti tercantum dibawah ini : 

1. Mikrokontroller ATMEGA16 yang 

diproduksi oleh ATMEL  

2. Modem GSM Wavecom Fastrack yang 

berfungsi untuk melakukan  komunikasi 

antara mikrokontroller dan pengirim 

SMS ke telepon seluler.  

3. 2 buah relay, satu relay untuk 

mengaktifkan buzzer dan satu relay lagi 

untuk  mematikan sepeda motor. 

 

2.    TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Mikrokontroler ATMega16 

 

Mikrokontroler (Microcontroller) adalah 

sebuah chip yang dapat mengontrol peralatan 

elektronik. Sebuah mikrokontroler umumnya 

berisi seluruh memori (RAM, ROM, dan 

EPROM) layaknya komputer dan antarmuka 

I/O yang dibutuhkan, sedangkan 

mikroprosesor membutuhkan chip tambahan 

untuk menyediakan fungsi yang dibutuhkan. 

 

Chip mikrokonktroler biasanya digunakan 

dalam produk dan alat yang dapat bekerja 

secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin, 

remote kontrol, mesin-mesin pabrik, 

peralatan rumah tangga, alat berat, dan 

mainan. Dengan mengurangi ukuran, biaya, 

dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan 
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mendesain menggunakan mikroprosesor 

memori, dan alat input output yang terpisah, 

kehadiran mikrokontroler membuat kontrol 

elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih 

ekonomis dan lebih ringkas karena sebagian 

besar dari sistem adalah perangkat lunak 

yang mudah dimodifikasi. Bahkan beberapa 

mikrokontroler sudah mengandung beberapa 

periferal yang langsung bisa dimanfaatkan, 

misalnya port paralel, port serial, 

komparator, konversi digital ke analog 

(DAC), konversi analog ke digital (ADC) dan 

sebagainya. 

 

Sebuah mikrokontroler baru dapat berfungsi 

apabila mikrokontroler tersebut telah di isi 

program dan ditambahkan komponen sistem 

minimum. Untuk membuat sistem minimal 

paling tidak dibutuhkan sistem clock dan 

reset, walaupun pada beberapa 

mikrokontroler sudah menyediakan sistem 

clock internal, sehingga tanpa rangkaian 

eksternal pun mikrokontroler sudah 

beroperasi. 

 

Dalam pengisian program ke dalam IC 

mikrokontroler maka dibutukan sebuah 

modul pengunduh (downloader) program dari 

komputer ke IC mikrokontroler yang 

memiliki fitur pemrograman ISP (In System 

Programming). 

 

2.2 Modem GSM Wavecom Fastrack 

 

Wavecom adalah modem SMS GatWay 

pabrikkan asal Perancis (bermarkas di kota 

Issy-les-Moulineaux, Perancis) yaitu 

Wavecom.SA yang berdiri sejak 1993 

bermula sebagai biro konsultan teknologi dan 

sistem jaringan nirkabel GSM, dan pada 1996 

Wavecom mulai membuat desain dari pada 

modul wireless GSM pertamanya dan 

diresmikan pada 1997, bentuk modul GSM 

pertama berbasis GSM dan pengkodean 

khusus yang disebut AT-command. Modem 

yang digunakan untuk aplikasi SMS atau 

Short Message Service ini adalah modem 

GSM Wavecom Fastrack M1306B, kelebihan 

dari modem GSM ini adalah, jika ingin 

mengirimkan data tidak lagi bentuk PDU 

yang rumit, cukup dengan perintah 

pengiriman data serial biasa pada 

mikrokontroler. 

 

Berikut beberapa contoh perintah AT-

Command untuk modem Wavecom: 

 

a. Perintah Kirim SMS ”AT+CMGS=x” 

dimana x adalah jumlah pasang karakter 

data yang ingin dikirimkan. 

b. Perintah Baca SMS  ”AT+CMGR=x” 

dimana x adalah nomor index memori 

SMS yang ingin dibaca dalam memori 

tempat penyimpanan (SIM card).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Modem Wavecom Fastrack 

 

2.3 SMS (Short Message Service) 

 

Pada mode ini untuk pengiriman SMS tidak 

perlu dilakukan koversi lagi melainkan isi 

pesannya langsung dapat dikirimkan. Teks 

yang dikirim tetap dalam bentuk aslinya 

dengan panjang mencapai 160 (7 bit default 

alfabet). Mode teks adalah hasil encode yang 

direpresentasikan dalam format PDU. 

Kelemahannya, kita tidak dapat menyisipkan 

gambar dan nada dering ke dalam pesan yang 

akan dikirim serta terbatasnya dalam 

enkoding. Mode teks ini tidak didukung oleh 

semua operator GSM ataupun terminal. 

 
3. PERANCANGAN PENGINTREGASIAN 

SISTEM PENGAMANAN SEPEDA 

MOTOR 

 

Dalam membangun sistem, dibutuhkan 

beberapa variable pendukung, berikut adalah 

blok diagram dalam proyek akhir seperti 

terdapat pada gambar di bawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Blok Diagram Sistem 
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Perancangan pengintegrasian sistem 

keamanan sepeda motor berbasis SMS ini 

terbagi atas tiga bagian, yaitu perancangan 

hardware, perancangan software dan 

perancangan rangkaian catu daya. 

Perancangan hardware terbagi atas 

perancangan sistem minimum unit kontrol, 

perancangan input mikrokontroler meliputi 

push button, perancangan output 

mikrokontroler meliputi IC ULN2004A, 

rangkaian relay driver, perancangan 

komunikasi serial antara mikrokontroler 

dengan modem GSM, perancangan port 

pemrograman IC mikrokontroler, dan  

perancangan catu daya. Sedangkan 

perancangan software terdiri dari 

perancangan program mikrokontroler  

menggunakan bahasa basic dengan 

menggunakan BASCOM (Basic Compiler) 

AVR versi 1.11.9.0.001 sebagai software 

compiler. 

 

3.1 Perancangan Hardwere 

 

Jenis mikrokontroler yang digunakan pada 

sistem ini adalah AVR ATmega16, yang 

memiliki empat port  I/O yaitu, Port A, Port 

B, Port C, dan Port D yang masing-masing 

port memiliki 8 buah pin I/O. 

 

Rancangan mikrokontroler di sini sekaligus 

merupakan rancangan dari Sistem Minimum 

ATmega16, perancangan media komunikasi 

serial mikrokontroler, dalam sistem ini 

berfungsi untuk menerima dan mengirimkan 

informasi ke GSM modem yang dihubungkan 

secara serial melalui pin Tx dan pin Rx yang 

tersedia pada ponsel dan mikrokontroler, juga 

termasuk perancangan input mikrokontroler 

yang berfungsi mengolah input dari push 

button. Rangkaian keseluruhan pengamanan 

sepeda motor dapat dilihat pada gambar 3.1 

di bawah ini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rangkaian Keseluruhan 

3.2 Perancangan Catu Daya Relay Driver 

 

Rangkaian relay driver, dalam hal ini adalah 

rangkaian yang berhubungan dengan output 

atau keluaran yang merupakan hasil dari 

pengolahan data yang telah dilakukan di 

mikrokontroler, dan ini juga berdasarkan 

input yang masuk ke mikrokontroler. Jadi 

setelah mikrokontroler mengolah input yang 

berasal dari push button, maka 

mikrokontroler akan mengirimkan sinyal ke 

rangkaian driver ini. Rangkaian relay driver 

dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Relay Driver Interface 

 

3.3 Push Button Input Mikrokontroler 

ATMega16 

 

Dalam unit kontrol ini terdapat 1 buah push 

button (tombol tekan) yang dipasang di 

conector on/off sepeda motor. 

 

Fungsi dari push button yang dipasang di 

conector on/off sepeda motor yaitu sebagai 

tombol buzzer, tombol pengirim sms, dan 

tombol yang mematikan mesin sepeda motor 

dengan cara memotong jalur pengapian 

sepeda motor. Rangkaian pust button dapat 

dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Rangkaian Push Button 
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4. PENGUJIAN SISTEM 

 

4.1 Kinerja Sistem Pengamanan Sepeda 

Motor 

 

Berikut merupakan flowchart  Rangkaian 

sistem pengamanan sepeda motor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Flowchart Rangkaian sistem 

 

Sistem pengamanan sepeda motor ini 

menggunakan mikrokontroler berbasis SMS 

bekerja berdasarkan input yang diterimanya 

berupa penekanan tombol  input, yang 

kemudian di olah oleh mikrokontroler dan 

dihasilkan output untuk mengaktifkan dua 

buah relay dan modem GSM, relay 1 akan 

mengaktifkan buzzer, relay 2 akan 

mematikan mesin sepeda motor dengan 

memotong jalur pengapian sepeda motor dan 

modem GSM akan mengirimkan SMS ke 

nomer pemilik sepeda motor dengan isi SMS 

“ada pencuri” 

 

4.2 Pengujian Komunikasi Serial 

 

Pengujian komunikasi serial dilakukan 

dengan menggunakan hyperterminal pada 

komputer. Modem GSM dihubungkan ke 

komputer melalui port serial dengan 

menggunakan rangkaian kabel data serial 

tersebut. Pada hyperterminal, diatur baudrate 

disamakan dengan baudrate pada modem 

GSM yaitu 115200. Pengaturan pada 

hyperterminal dapat dilihat pada gambar 4.2 

di bawah ini : 

 

 
 

Gambar 4.2 Pengaturan pada hyperterminal 

 

Setelah ponsel dihubungkan ke port serial 

pada komputer menggunakan kabel data 

kemudian pada Hyperterminal, ketik huruf 

“AT “, lalu enter. Jika respon yang diterima 

dari modem GSM adalah “OK “, maka 

rangkaian itu dapat berfungsi dengan baik. 

Pengujian komunikasi serial pada 

hyperterminal dapat dilihat pada gambar 4.2 

di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 4.2 Pengujian komunikasi serial 

 

4.3 Kerja Sistem Pengamanan Sepeda 

Motor Secara Keseluruhan 

 

Sistem keamanan sepeda motor 

menggunakan mikrokontroler ATMega16 

berbasis SMS ini bekerja berdasarkan input 

dari push button input, input yang 

diterimanya yang kemudian diolah oleh 

mikrokontroler dan dihasilkan output untuk 

mengaktifkan relay driver dan modem GSM, 

sehingga dapat mengaktifkan 1 buah buzzer, 

http://4.bp.blogspot.com/-K5SqGK7oBAU/TgD4oKIvrgI/AAAAAAAAAZo/6MwAb6ZdVD4/s1600/1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-4wUs_p-LJcU/TgD9Ni3F5qI/AAAAAAAAAZw/htI03_xWbf4/s1600/3.JPG
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memutuskan kabel pengapian sepeda motor 

dan memberikan perintah kepada modem 

GSM untuk mengirimkan SMS “ADA 

PENCURI” kepada pemilik kendaraan 

sepeda motor. 

 

Untuk mengetahui apakah keseluruhan sistem 

berjalan dengan baik maka dilakukan 

beberapa pengujian keseluruhan sistem 

dengan penekanan tombol ON/OFF, reset 

dan input. Tabel 4.6 berikut merupakan table 

hasil pengujian penekanan tombol yang 

dilakukan pada sisitem ini. 

 
Tabel 4.3 Tabel Hasil Pengujian Penekanan Tombol 

 

Zxc  Instruksi Eksekusi 

Mikrokontroler 
OFF 

Tombol ON  
Ditekan 

Sistem 
milrokontroler 

stanby 

Mikrokontroler ON 
Tombol 

Input 
Ditekan 

relay 1, buzzer 
berbunyi 

mengaktifkan 
relay 2 

Kirim SMS 

Mikrokontroler 
Berkerja 

Tombol 
Reset  

Ditekan 

Relay 1, buzzer 
berhenti 

Relay 2,tdk aktif 

Stanby  

 
5. KESIMPULAN  

 

Pembuatan perangkat pengaman sepeda 

motor  dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perangkat pengamanan sepeda motor 

menggunakan mikrokontroler ATMega16 

dapat diimplementasikan dengan penggunaan 

komunikasi data SMS dengan hasil 

pengukuran waktu pengiriman SMS pada 

sesuai dengan waktu yang diperkenankan 

operator ponsel yaitu 2.0 detik 
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